Nieuwsbulletin
Oktober 2021

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

Agenda
29 oktober
05 november
11 november
12 november
15-19 november
18 november
22 november
26 november
02 december
23 december

Schoolschaatsen
Bazar
Sint Maarten
Dansles
Oudergesprekken
Kanjertheater
Dansles
Dansles + optreden
Sinterklaasfeest op school
Kerstfeest op school

Lief en leed
De vrijdag voor de herfstvakantie hebben wij afscheid genomen van Ry’Djon. We wensen
Ry’Djon veel plezier op zijn nieuwe school.
Met juf Anje gaat het weer wat beter en dat vinden wij erg fijn. Juf Anje probeert binnenkort
op school langs te komen.

Klasbord
De proefperiode met het plus abonnement voor Klasbord zit erop. We gaan als school verder
met Klasbord en hebben een abonnement voor de plusversie aangevraagd . We hopen dat
alles aan het eind van deze week in orde is gemaakt en we weer van alle functies gebruik
kunnen maken.

Afsluiting Kinderboekenweek
Voor de herfstvakantie is de Kinderboekenweek met een echte parade over de rode loper
afgesloten. De mooiste outfits werden door de kinderen geshowd. Een thema waar we veel
van hebben geleerd. De vuilnisman en de mode ontwerpster kwamen langs, maar ook de
dierenarts en er zijn zelfs een aantal ouders op school gekomen om te vertellen over een
beroep. Wat een enthousiasme! Een prachtig thema waar we veel van hebben geleerd.

Dansmaand
Wij hebben de maand november uitgeroepen tot
dansmaand. De leerlingen krijgen drie danslessen
aangeboden. Als afsluiting een dans optreden op
vrijdagmiddag 26 november om 13.30 uur voor
alle ouders.

Kanjertheater
Donderdag 18 november staat het Kanjertheater gepland. Aan het einde van de schooldag is
er een optreden voor alle ouders. Noteert u alvast de datum in uw agenda?

Bazar
vrijdag 05 november vindt de jaarlijkse Bazar plaats. De Bazar start om 19.00 uur en niet om
20.00 uur zoals op de eerste flyer stond vermeld. U ontvangt nog een nieuwe flyer met de
juiste tijd. De kinderen hebben op school geknutseld en deze werkjes kunt u bewonderen
(en kopen) op de Bazar.

Versiercommissie
De versiercommissie heeft de school omgetoverd in het thema herfst. Fijn dat dit weer
mogelijk is en wordt opgepakt.

Schoolschaatsen
Morgen staat de laatste schaatsles op het programma. De leerlingen gaan een
Elfstedentocht schaatsen. We willen alle ouders die hebben gereden bedanken voor het
rijden.

Oudergesprekken (verplicht)
In week 46 (15 -19 november) staan de verplichte oudergesprekken gepland. Vanaf maandag
8 november kunt u zich intekenen bij de leerkracht van uw kind(eren).

Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 25 november 2021

Nieuws uit de middenbouw
Na de thema’s verkeer en techniek, is in oktober de Kinderboekenweek ‘losgebarsten’.
De kinderen werden verrast met 20 verschillende kostuums die bij beroepen hoorden en
konden zich even voelen als coureur, verpleegster, brandweerman, kok, politie-agent,
judoleraar, danseres en ga zo maar door. ’s Ochtends werd er voorgelezen uit diverse
boeken, in de voorleesstoel, gezellig met alle kinderen eromheen.
In de groep werd er vervolgens over doorgepraat, doorgelezen en door geknutseld. De
kinderen leerden van een kledingontwerpster en ontwierpen daarna zelf een outfit.
Ouders en vrijwilligers kwamen vertellen over hun beroep: vuilnisman, dierenarts,
verpleegkundige en pedagogisch allrounder bij de kinderopvang. Met andere woorden, we
werden ondergedompeld in het thema ‘worden wat je wil’. Aan het einde van de
Kinderboekenweek, gingen de kinderen met een cadeautje, een boek ter herinnering aan
hun tijd op de Tarissing weer naar huis.

Ondertussen gingen de lessen ook gewoon door. Groep 3 en 4 werken zoveel mogelijk met
materialen. En die hebben we op school volop. Het lijkt soms wel even een gymzaal of
theater in de groep. We springen en dansen, spelen toneel en zingen liedjes om de theorie
‘levend’ te maken. Daarna is het dan ineens weer stil, terwijl de kinderen met de verwerking
bezig zijn. En altijd is er tussendoor en aan het einde van de dag, tijd om te ontspannen en te
spelen. Gelukkig maar.

De herfstvakantie was na negen weken hard werken meer dan welkom. Op maandag
hoorden we de enthousiaste verhalen van de kinderen en gingen we met hun ervaringen aan
de slag in het nieuwe thema: ‘huis en thuis’. Tijdens de verhalen werden de haren even
gecontroleerd door Pauliena en Jikke, zodat er geen extra, ongewenste lifters de school
binnen komen. Heel erg bedankt, moeders. Wat fijn dat dat na de vakantie gewoon gebeurt!
Inmiddels zijn we al vier keer naar de schaatshal in Leeuwarden geweest. De kinderen
krijgen de slag al aardig te pakken. Vrijdag sluiten we de lessen af en schaatsen de kinderen
hun eigen Elfstedentocht. Kanjers zijn het!
Hartelijke groet van groep 3-4,
Daantje, Freya, Lieuwe, Amala, Hidde, Marin, Hidde, juf Marriët, juf Melanie en juf Joke

Nieuws uit de bovenbouw
We hebben de afgelopen periode veel leuke dingen gedaan. De jongens uit de bovenbouw vertellen
u hier graag over.

Vogelhuisje
Het zagen vond ik leuk. De pake van Menno heeft ons geholpen met zagen. We mochten bij Menno
thuis de zaagmachine gebruiken. Het timmeren is ook leuk. We maken een vogelhuisje voor de
Bazar. We gaan ons vogelhuisje nog verven en mooi maken. Welke kleuren weten we nog niet. Het
timmeren is soms wel moeilijk en zwaar. Rienk en Gjalt

Douwe Egberts museum Joure
We hebben een rondleiding in het museum van Joure kregen online. De mevrouw liep met een
camera door het museum en vertelde van alles. Over koffie, thee, drukkerij, en waar de oprichters
van DE hebben geleefd. Daarna mochten we aan de slag met allemaal opdrachten. Zoals koffiemalen,
theezakjes maken, onze naam slaan, filmpjes kijken, koper poetsen etc. Het was erg leuk. De klas

Techniekweken
We hebben techniekweken gehad. Daarin hebben we allemaal technische dingen gedaan. Zoals zelf
een weegschaal maken. Techniekdozen onderzoeken en in elkaar zetten. Digidoeners, boten
gebouwd met het techolab. We hebben veel geleerd. De klas.

Beroepen
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er ouders en gasten geweest om te vertellen over hun beroep. Het
thema van de Kinderboekenweek was Worden Wat je Wil.
Vuilnisman: de vuilnisman haalt afval op. En stort het in het sorteercentrum. We hebben in zijn
vrachtwagen gekeken. En hij had kliko mee in zijn vrachtwagen. En toen mochten we zien hoe hij het
doet. Hij heeft ook verteld over de verschillende beroepen bij Omrin.
Fashiondesigner: de fashiondesigner heeft ons geleerd hoe we jurken, broeken, truien enzo moeten
tekenen en maken. Met allemaal verschillende stoffen. En je mocht er ook knopen, ritsen aan toe
voegen. Ze is in allemaal landen geweest en heeft al heel veel shirts en broeken uitgebracht.
Moeder van Ids en Gjalt: Trea is pedagogisch medewerken bij een kinderdagverblijf. Ze heeft ons
geleerd dat ze met Tomke werken. En dat er baby’s in een soort konijnenhok werken. Het is van 0-12.
Er zijn veel sporten te doen.
Moeder van Jelte: Pauliena is narcosist. Ze helpt mensen onder narcose te brengen voor een
operatie. Ze gaan dan slapen zodat de patienten niks van de operatie merken. Ze had een beer
meegenomen van Marin. Daarop liet ze zien hoe het werkt. Ook kregen we een prik en een hoedje.
Dierenarts: een dierenarts zorgt dat de koeien, katten, honden weer beter worden. Ze zorgt dat de
baby’s eruit komen. Als ze een poot hebben gebroken helpt ze ook. Of als ze ziek zijn dan gaan ze
kijken wat ze heeft en wat ze er tegen kunnen doen. En anders krijgen ze een spuitje. We mochten
ook in de auto kijken. En we kregen een grote hand en die konden we opblazen.
Wytse en Jelte.

Kinderboekenweek.
Het thema van de Kinderboekenweek was: Worden wat je wil. We hebben ons verkleed in kostuums.
We hebben voorgelezen met de hele school. We hebben knutselwerkjes gemaakt met beroepen.
Bijvoorbeeld een papier met beroepen met wat je wilt worden. Een mannetje aangekleed met
beroepskleding. Een gezicht van onszelf met daarbij wat we willen worden. Geleerd welke beroepen
in welke sectoren. Geleerd welke beroepen er niet meer zijn of bijna zijn uitgestorven. Omdat we die
niet meer nodig hebben. Bijvoorbeeld lataarnopsteker want we hebben nu elektra. Er zijn mensen
gekomen om te vertellen over hun beroep. P.s. zie het stuk van Wytse en Jelte. De juf heeft
voorgelezen uit een grappig boek. De chocolade tandarts. En we hebben allemaal een boek
gekregen: van boswachter tot Youtuber. Het allerleukste vonden we dat moeders in de klas kwamen.
Ids en Menno.

