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CBS de Tarissing maakt onderdeel uit van CBS It Fûnemint te Wommels per 1 augustus 2021

Lief en leed
Tja wat schrijf je als het de allerlaatste nieuwsbrief is van onze school, de Tarissing. Het
schooljaar 2021-2022 ligt nu bijna achter ons. Een bewogen jaar waarin we in de eerste
schoolweek al te maken hadden met een schoolsluiting door Corona. Gelukkig was het maar
eenmalig en konden we later in het schooljaar ziekte oplossen met invallers of wilden
teamleden extra werken. Een jaar waarin de school van zolder tot begane grond is
opgeruimd. Wat kwam er veel van zolder, wat een herinneringen namen we mee. Helaas is
het niet mogelijk om alles te bewaren. Er werd dan ook gretig gebruik van de oud papier
container gemaakt. Het opruimen van de school heeft het hele jaar centraal gestaan. Dit was
ook nodig, want in de afgelopen jaren is er veel bewaard (en besteld 😉). We hebben al
meerdere scholen blij kunnen maken, maar dit hield wel in dat het op school steeds een
beetje meer zichtbaar werd van iets wat we liever niet zagen gebeuren. Morgen komt een
verhuisbedrijf ons helpen en volgende week wordt het laatste opgehaald. Dinsdagmiddag 12
juli om 14.00 uur sluiten we definitief onze schooldeuren, maar voor die tijd hoort u ons al
van ver aankomen en hopen wij dat u met ons meegaat doen, onze lawaai optocht, deze
start om 13.30 uur. Verschillende kranten hebben toegezegd om aandacht te besteden aan
de schoolsluiting, want dat doe je niet zomaar. Wel kunnen we terugkijken op een schooljaar
met heel veel leuke momenten en veel activiteiten. Wat fijn dat ze dit jaar wel door konden
gaan. Op Klasbord hebben we veel foto’s kunnen delen met ouders, maar ook in de
nieuwsbrief werd hier aandacht aanbesteed. We zijn dit schooljaar gestart met 14
leerlingen. Alle leerlingen hebben een nieuw plekje gevonden. Feike, Amala, Freya, Hidde,
Rienk, Wietse, Menno, Lieuwe, Marin, Jelte en Daantje gaan volgend schooljaar naar
Winsum, OBS It Bynt. Gjalt gaat volgend schooljaar naar Baard en Ids gaat naar het
voortgezet onderwijs, AMS in Franeker. Eerder dit schooljaar hadden wij al afscheid
genomen van Ry’djon. We nemen naast dat we afscheid van de kinderen nemen ook
afscheid van alle ouders. Behulpzame ouders die voor ons klaarstonden om te begeleiden of
te helpen met een uitje, het circus, het schoolreisje, bezoek bibliotheek, de MR,
luizenmoeder en zo kan ik nog even doorgaan. Jullie worden allemaal hartelijk bedankt voor
al jullie hulp. Nu rest natuurlijk nog de vraag: “Waar gaan de leerkrachten naartoe?” Juf
Judith en juf Elza hebben een plekje in Wjelsryp gevonden. Zij krijgen daar groep 3-4-5. Juf
Marriët gaat naar Wommels en krijgt twee dagen groep 8, juf Joke gaat werken in de
flexibele schil en zelf ga ik naar de Ark in Makkum. Via deze weg wil ik voordat ik iedereen
bedank voor de afgelopen jaren, Botsje bedanken! 45 Jaar heeft Botsje de school
schoongemaakt en het zag er altijd spik en span uit. Vorige week zijn we met z’n allen uit
eten geweest en hebben we Botsje in het zonnetje gezet. Botsje bedankt voor al je inzet!
Ook wil ik via deze weg ik een ieder van jullie bedanken voor het vertrouwen in de school, in
het team en in mij. Bedankt! Wie weet komen we elkaar nog eens tegen.
Groeten Linda

Circus 30 juni

U heeft de circusdirecteur vast wel gehoord. Het was dan ook een gezellige boel op het
schoolplein. Acht ‘oud leerlingen in de basisschoolleeftijd’ kwamen een dagje terug om
samen op een leuke manier afscheid te nemen. Het was alsof de acht kinderen nooit weg
waren geweest. We zijn die ochtend met elkaar gestart in de eigen groep. Circusdirecteur
Sander heeft ons daarna een voorstelling gegeven. Na de pauze mochten de kinderen zelf
aan de slag. Er werd hard geoefend, ook door de hulpouders. Om 13.00 uur is er een
voorstelling aan alle belangstellenden gegeven. De zon scheen en er was veel publiek, beter
kon het niet. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag, een mooie herinnering voor
later.

Reünie 1 juli
Bijna 190 mensen hadden zich aangemeld voor de reünie. Bea, Cornelia en Tjerkje hebben in
overleg met de school, de school prachtig aangekleed. In elke lokaal was iets anders te zien.
Drie verschillende PowerPoint presentaties met allerlei foto’s van vroeger. Een genot om
naar te kijken. Halverwege de middag kwam de ijscoboer nog langs, een leuke en lekkere
verrassing. We hadden 75 fotoboeken besteld, maar kwamen er 85 boeken te kort. Deze
worden nabesteld en nog rondgebracht. Meer dan 400 consumptiebonnen zijn uitgedeeld,
we kunnen terugkijken op een hele mooie en gezellige middag. Via deze weg wil ik Bea,
Cornelia en Tjerkje nogmaals bedanken voor al hun inzet! Super, dat jullie ons hierbij hebben
geholpen, bedankt!

Maandagmorgen geld
We hebben in totaal € 135,63 opgehaald voor het vergeten kind. Wat een prachtig bedrag!
Het geld is ondertussen overgemaakt.

Namens het team wens ik u allemaal een fijne zomervakantie en wie weet tot ziens!

Nieuws uit de middenbouw
We zijn alweer bij de allerlaatste nieuwsbrief van dit schooljaar en van De Tarissing uit de
middenbouw.
De tijd is gevlogen en de kinderen zijn ontzettend gegroeid niet alleen qua lengte; qua leeftijd en qua
kennis en vaardigheden; maar ook in hun zelfstandigheid en sociaal-emotioneel. Klaar om straks uit
te vliegen naar It Bynt in Winsum. De meeste kinderen mochten daar vorige week al een dag
meedraaien op deze school en waren erg enthousiast.
Ook de juffen vliegen strakst uit naar nieuwe scholen van De Greiden. Maar eerst nog even
terugblikken hoe we de laatste schoolweken in Spannum hebben beleefd met elkaar.
Bij de voorbereiding van de reünie hebben we de leukste herinneringen verzameld van de
middenbouw. De kinderen hebben zelf geschreven wat hun mooiste herinneringen zijn:
Amala: ik vond de knuffelpoli erg leuk en de springkussens en het huttenbouwen
Daantje: Mijn leukste herinnering is de feestgroep 1 en 2 (de
kleutergroep), en spelen op het achterplein met de autootjes; de
knuffelpoli; de schoolreis; het circus en Sinterklaas.
Feike: Mijn leukste herinnering is het spelen op school en met juf
Marjan, juf Melanie en met Freya. Het bijzondere vond hij de vlinders
en schoolreis.
Freya: Mijn leukste herinnering is toen ik Feike leerde kennen en toen
ik groter was toen was ik ook vrienden met Marin en Hidde en Daantje en Lieuwe en Joey. En toen ik 8
jaar was toen kwam Elin in Spannum en met de klas gongen we naar de speeltuin en Elin was daar
ook en haar broertje ook en toen gongen we weer naar school en toen gongen we naar huis. En de
volgende dag toen gongen we naar de voorstelling (circus) en toen gongen we eten.
Hidde: Mijn leukste herinnering is spelen met de karretjes en spelen in het kleuterlokaal; de bareka
spelletjes; gym, het klimrek; het schoolreisje; de speeltuin en juf Marjan; juf Melanie; juf Marriét en
juf Joke.
Marin: Mijn leukste herinnering is de juffen en het spelen met de kapla; het spelen met de karren op
het schoolplein; gym en Sinterklaas.
Lieuwe: Mijn leukste herinnering is Sinterklaas; spelen in de speeltuin in Spannum; schoolreisje; de
knuffelpoli; de bieb en het spelen.

Deze laatste twee schoolweken doen we ontzettend veel activiteiten. Zo hebben de kinderen een
echt circus optreden gedaan en acts geoefend met oud leerlingen van de school. Ook was er een
springkussen op het schoolplein en mochten de kinderen buiten hutten bouwen. Afgelopen dinsdag
5 juli zijn we op schoolreis naar het Nationaal Park Earnewald geweest om te survivallen in de natuur.
Al spelenderwijs leren met elkaar binnen in de school en vooral ook daarbuiten!

In Earnewald hebben we veel geleerd over de waterdiertjes en deze ook gevangen en bekeken. En
we hebben natuurlijk ook een parcours gedaan met een buikglijbaan (zeepbaan); de tokkelbaan en
als stoere rangers over allerlei obstakels gesprongen en geklauterd.

We wensen jullie een hele fijne zomervakantie toe en kijken terug op een prachtig jaar op de
Tarissing in Spannum! Wat hebben we een fantastisch jaar gehad met elkaar!
Amala, Hidde, Lieuwe, Marin, Feike, Lieuwe, Freya, juf Melanie, juf Joke en juf Marriët

Nieuws uit de bovenbouw
Uitjes in de afsluitweek
We gaan 2x survivallen. Morgen komt het circus. We gaan naar het springkussen. We gaan
waterspelletjes doen. En de laatste dag mogen we verkleed naar school en gaan we levend Stratego
doen in het bos. Ook gaan we nog veel meer leuke dingen doen. Ik heb er zin in. De school gaat
sluiten daarom doen we dit. Rienk
Sluiting van de school
De school gaat dicht. Ik ga naar Baard. Ik vind het jammer dat de school dichtgaat. We moeten de
school leeghalen. Dat is veel werk. Maar ik ben sterk dus ik ga helpen. We gaan leuke dingen doen
om de school te sluiten. We hebben nog heel lang vrij. En dan gaan we naar de andere school. Gjalt.
Fierljeppen
We hebben jammer genoeg niet over het water gesprongen. Want we moesten eerst over zand.
Toen deden we daarna nog een wedstrijd wie het verste kon springen. Daarna hebben we nog in het
water gezwommen. Toen moesten we van 5/6 meter van een ding afspringen en in het water landen.
Ik vond het leuk. Maar de eerste sprong was best wel eng. We deden dit omdat het 1 van de
schoolreisjes is. We hebben drie schoolreisjes. Jelte.
Fierljeppen
We begonnen met springen. Met de stok, wie het verste kwam. Wytse was het eerste met 4 meter
en 28 centimeter. En daarna gingen we zwemmen. Er stonden ook van fierljeppen springdingen,
waar je vanaf kunt fierljeppen. Daar mochten we vanaf springen. Ik wil later niet op fierljeppen.
Menno

Claudy Jongstra
Bij Claudy moesten we een doek maken dat in Ons Gebouw gaat hangen. We moesten de wol zacht
maken met een apparaatje met stekels en hoe vaker je dit deed hoe zachter het wordt. Het
spinnenwiel kon je wol mee maken. Dat mocht je mee naar huis nemen. Je kon het er ook indraaien
en mee naar huis nemen. Het doek moesten we natmaken met zeep een heel warm water. Daar
moest je overheen wrijven met je handen. Daardoor bleef het wol aan elkaar vastplakken. Daardoor
was het uiteindelijk een heel mooi doek. Ik ben blij met het resultaat. Het doek geven bij de sluiting
van de school aan Ons Gebouw. Ik vond het leuk om te doen. Wytse
Claudy Jongstra
We hebben een workshop gehad in het atelier van Claudy Jongstra. Zij maakt kunst van wol. Als
allereerst kregen we uitleg van een man uit Finland. Dat was leuk want die spreekt Engels en dan
kunnen wij ook Engels terug spreken. Juf moest het wel vertalen. Je kon daar wol uitzoeken en dan
kon je het zacht maken door een soort kam. Je kon spinnen. Daar kon je touw maken. Er waren ook
gekke tolletjes. Toen mocht iedereen zijn eigen ding maken. En dan mocht je schapenwol uitzoeken.
Mooie kleurtjes. De meeste kinderen haalde dat een paar keer door de kam heen en dan moest je
het vilten. Dan moet je het in elkaar wrijven. Met water en zeep. Dan blijft het goed zitten. Toen
hebben we met elkaar dat kunstwerk gemaakt en dat gaan we ophangen in Ons Gebouw. Omdat we
de laatste kinderen van school zijn. Ik vond het leuk. Ik heb ook nog een armbandje gemaakt en een
sleutelhanger. Ids.

