Nieuwsbulletin
September 2021

CBS de Tarissing maakt onderdeel uit van CBS ’t Fúnemint te Wommels per 1 augustus 2021

Agenda
01 oktober
05 oktober
08 oktober
13 oktober
15 oktober
18-10 tot 22-10
29 oktober

Schoolschaatsen les 2
Werelddocent geeft les i.v.m. Kinderboekenweek
Schoolschaatsen les 3
Dierenarts komt langs
Schoolschaatsen les 4
Herfstvakantie
Schoolschaatsen les 5

Lief en leed
Het gaat nog niet zo goed met juf Anje. Ze is herstellende van een burn-out. We wensen
haar van harte beterschap!

Goede doel
In overleg met de leerlingen van de bovenbouw hebben we
besloten om te sparen voor ‘Het vergeten kind’ Leerlingen
willen graag sparen voor kinderen die nooit een dagje weg
gaan. https://www.hetvergetenkind.nl/ Spaart u met ons mee?

Schoolkalender
De nieuwe schoolkalenders zijn ondertussen uitgedeeld.

Ouderavond
Dinsdag 21 september jl. vond de gezamenlijke ouderavond
plaats. Wat fijn dat de ouderavond op school plaats kon vinden en
dat bijna alle ouders waren vertegenwoordigd. We zijn gestart
met een inleidend verhaal over “De nieuwe naald”: Een jongen
kon zich niet concentreren op zijn huiswerk en elke keer als hij in
zijn boeken keek dwaalden zijn gedachten naar buiten. Als hij de
kans had glipte hij het huis uit om buiten te gaan spelen. Op een
dag zag hij een oud vrouwtje en vroeg wat zij deed. “Ik maak een naald” antwoordde het
vrouwtje rustig. De jongen keek ademloos toe. Hij kon niet begrijpen dat je uit zo’n bonk een
slanke dunnen naald kon maken. De vrouw keek hem onderzoekend aan en zag zijn onbegrip
op zijn gezicht. “Wanneer ik elke dag dit stuk ijzer bewerk, dan wordt het op den duur een
prachtige naald. Elke dag besteed ik er een paar uur aan. Zo krijg ik uiteindelijk voor elkaar
wat ik wil en wat ik goed kan gebruiken: een nieuwe naald!” De jongen ging snel naar huis en
begon zonder morren aan zijn huiswerk.
Een inleiding die de overstap naar de Kanjermethode introduceerde. Juf Joke nam ons mee
en vertelde hoe de Kanjermethode in de middenbouw werd toegepast. Er was dan ook een
duidelijke opbouw te zien met de bovenbouw en met de Gouden weken. We eindigen met
een gezamenlijk Kanjer spel. Tweede deel van de avond startte juf Elza met haar verhaal. Zij
vertelde hoe er in de bovenbouw werd lesgegeven en daarna de leerkrachten van de

middenbouw. Ondanks de kleine groepen werken we ook veel samen en zoeken we de
verbinding tussen elkaar op, maar ook eigenaarschap van onze leerlingen blijft centraal
staan. Het werken met weektaken vanaf groep 3 tot en met 8, verschilt natuurlijk wel per
groep. Deze periode staat thema techniek centraal en aansluitend gaan we over op de
Kinderboekenweek. Dinsdag 5 oktober komt er een werelddocent langs en gaat de hele dag
met de leerlingen aan het werk met als onderwerp mode. Beide thema’s worden
gecombineerd en in de praktijk uitgevoerd. Iets wat de leerlingen waarschijnlijk niet meer
zullen vergeten. t is het laatste schooljaar dat de Tarissing zijn deuren heeft geopend, maar
met elkaar willen we er graag een mooi jaar van maken en zetten we in allerlei extra
activiteiten, want dat is dan weer een voordeel van een kleine school. Al met al kunnen we
terugkijken op een positieve avond waar veel is verteld, uitgelegd maar waar we ook met
elkaar hebben gelachen.

Kinderboekenweek (herhaling)
Volgende week staat de Kinderboekenweek centraal met als thema
beroepen (oftewel worden wat je wilt). Een aantal ouders hebben zich
aangemeld om iets te komen vertellen, mocht u dat ook willen dan horen
we dat graag. U kunt zich opgeven bij de leerkracht.

Thema techniek
Ondertussen hebben we thema verkeer afgesloten en zijn we gestart met thema techniek. Er
is gewerkt met de techniekdozen, maar ook andere activiteiten zijn in de groep aangeboden.

Studiedag
Dinsdagochtend 28 september jl. stond in het teken van kindgesprekken onder leiding van
Beja, werkzaam bij Cedin. Hoe kun je het beste met een leerling in gesprek? Hoe maak je
leerlingen meer eigenaar van het werk? We hebben afgesproken om de komende tijd aan de
slag te gaan met kindgesprekken en het stellen van de juiste vragen. Tevens kunnen wij
terugkijken op een inspirerende dag.

Kanjertheater
Donderdag 18 november komt het Kanjertheater langs op school. We eindigen deze dag met
een presentatie voor de ouders. Meer informatie ontvangt u via Klasbord.

Dansmaand
November hebben we uitgeroepen tot dansmaand.
Alle leerlingen krijgen een aantal danslessen
aangeboden met een optreden met een
dansoptreden op 26 november om 13.30 uur voor
publiek.

Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 28 oktober 2021

Nieuws uit de middenbouw
Thema techniek in groep 3 / 4
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema
techniek. Wat is techniek en wat is bijvoorbeeld stroom, hoe
bouw je een sterke toren en hoe zit een fiets in elkaar?
Lekker zelf knutselen en bezig zijn met de ontdekdozen van
groen doen (groendoen.net).

Woensdag 29 september hebben we het museum Joure digitaal bezocht. Via de ipad en met een livestream verbinding kregen we een rondleiding van de gids door
het museum. We zagen bijvoorbeeld een kopje met een speciaal voor mannen met
een snor en een klok met hengels die heen en weer gaan. Ook zagen we
typemachines en een drukpers.

Naast al dit denk- en doewerk gaan we natuurlijk ook lekker sporten. Vorige week
zijn we begonnen met schoolschaatsen in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Lekker in
de kou nieuwe trucs leren en steeds sneller leren schaatsen.

Denkvraag: wat is de mooiste uitvinding voor jou?
Amala: 'Dat er make-up is uitgevonden en schminck'.

Feike: 'Trekkers, de donker-groene vind ik het mooist'.

Lieuwe: 'Een Lambourgini, omdat hij heel hard gaat en
een hark om aan je rug te kriebelen, als je jeuk hebt'.

Marin: 'Ik vind dieren leuker, maar de uitvinding van
i-pad is ook fijn.' En dat er koffie is en thee'.

Daantje: 'Ik hou van gebouwen als uitvinding.

Freya:' Dat er heel veel planeten zijn ontdekt en dat er
ruimepakken zijn ontworpen.'

Hidde: 'Mijn nieuwe auto, die op twee wielen kan rijden door de klas'.

Nieuws uit de bovenbouw
Schoolschaatsen
Wij hadden vrijdag voor het eerst schoolschaatsen en natuurlijk met de hele school maar helaas zijn
we de kleinste school van Friesland. Sommige kinderen moesten even schaatsen huren maar ja dat is
goed gekomen. En ik kon ff m’n nieuwe schaatsen uittesten. Noren natuurlijk. Dus wij die schaatsen
aandoen helmpje op en schaatsen. Maar helaas niet op natuurijs het schaatste dus wel wat anders
en ik vond het best wel glad en sommige vielen dan ook weleens maar verder wel leuk. Ik nog ff snel
naar de wc en weer schaatsen en we kregen af en toe ook wel eens kleine opdrachten en toen was
het voorbij nou helm teruggeven en schaatsen weer uit. Superleuk! Nou wij weer in de auto lekker
naar school toe. Superleuk! Deze week weer zin in. Doei! Groetjes, Ids en Gjalt.

Verkeerslessen
De eerste lessen waren de rem meten van een auto. En wie het langzaamst kon fietsen. En we testen
de remmen die van mij waren goed getest dus ik kan weer hard gaan fietsen. En we kregen les van
MONO die borden zie je ook langs de snelweg staan. Menno

Techniekweken
Techniek dozen:
We hebben elastiek om het broodbakje gespand steets verder en verder om de klank te horen.
De hoogste toren:
We hebben ook de hoogste toren gebouwt Menno, Wytse en Jelte hebben gewonnen.
De weegschaal:
We hebben een weegschaal gemaakt en hij werkte.
Rienk en Jelte

Boten bouwen
Groep 5,7 en 8 hebben boten gebout. Het was super leuk en ze bleven ook nog drijven. We moesten
allemaal verschillende delen in elkaar zetten en we moesten zelf de spijkers en schrijven en we
moesten boren en timmeren. We moesten ook allemaal moeilijke dingen van de boot in elkaar
zetten. Ook de onderdelen waren super klein. Zoals de mast, gaffel, zeil, romp en nog veel meer. En
er mocht ook een Nederlandse vlag op. Dat was super leuk en mooi. Wytse.

