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

Agenda
26 november
02 december
23 december
24 december

Dansles + optreden
Sinterklaas op school
Kerstfeest
Leerlingen vrij

Lief en leed
Het gaat steeds een stukje beter met juf Anje. Juf Anje wordt door de kinderen steeds vaker
op school gesignaleerd en vanaf december zal juf Anje ook een aantal momenten onder
schooltijd op school komen om te re-integreren. We zijn blij dat het de goede kant op gaat!
Helaas zijn wij nog niet van het coronavirus verlost en veranderen de regels regelmatig. Via
Klasbord en via de website houden wij u op de hoogte. Op dit moment zijn de basisregels
aangepast en morgen vindt de nieuwe persconferentie plaats. Dit kan gevolgen hebben voor
ons onderwijs. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u het laatste protocol van de PO-raad.
Wij proberen bij ziekte of andere uitval snel te schakelen maar dit gaat niet altijd zoals wij
graag zouden willen. Het samenvoegen van alle groepen heeft niet onze voorkeur en wordt
alleen in nood op de eerste dag opgepakt. Afgelopen week heeft u hierover ook een brief
van het bestuur ontvangen.

Schoolfruit
Twee weken geleden zijn we met het schoolfruit gestart. Elke week krijgen de leerlingen drie
verschillende stukken fruit aangeboden namelijk op dinsdag, woensdag en donderdags. Dit
fruit varieert wekelijks en elke dag bieden we de kinderen drie verschillende soorten aan en
tot nu toe smullen de kinderen van al het lekkers!

Dansmaand
Wij hebben de maand november uitgeroepen tot
dansmaand. De leerlingen hebben deze maand
verschillende danslessen gevolgd onderleiding van
juf Leonieke. Als afsluiting een dans optreden op
vrijdagmiddag 26 november om 13.30 uur voor alle
ouders op het plein.

Kanjertheater ‘De Kanjerpettenbingo’
Donderdag 18 november stond in het teken van de Kanjerpetten met aan het einde van de
dag een echt optreden voor publiek. Zes toneelstukjes kwamen voorbij met een opening
door Gjalt. Wat deed hij dat goed! Elk groepje had een eigen toneelstukje bedacht, waarbij
alle petten aan de orde kwamen. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag.

Sinterklaas
Donderdag 2 december brengt Sinterklaas met zijn piet een bezoek aan onze school. Via Klasbord
houden wij u op de hoogte wat betreft het laatste nieuws. Ouders en kinderen zijn vanaf 8.15 uur
welkom op het plein (eerder is niet nodig), daar wachten we met z’n allen op Sinterklaas. Zal hij dit
jaar wel langskomen…

Kerstdiner op school
Donderdagavond 23 december vindt het kerstdiner plaats op school. We starten om 17.00 uur. Via
Klasbord ontvangt u van de kerstcommissie de laatste informatie.

Bazar
We kunnen terugkijken op een hele gezellige avond met een grote opkomst. Naast zelf geknutselde
werkjes verkochten we dit jaar ook al een deel van onze inboedel. De gehele opbrengst komt ten
goede aan alle leerlingen van de Tarissing en zal gebruikt worden voor uitstapjes, workshops en nog
veel meer. We willen iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook heeft geholpen met het
organiseren van de Bazar, want Spannum heeft wel laten zien waar een klein dorp sterk in is!
BEDANKT ALLEMAAL!

Sint Maarten collecte
De collecte heeft 333,75 euro opgebracht! De opbrengst gaat naar Stichting het Vergeten Kind.
Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel
problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders wonen. Ons doel is dat al
deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief
kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij.
WAT WE DOEN
•
Door ons impactvolle kinderprogramma kunnen kwetsbare kinderen weer even ‘gewoon’ kind
zijn. Door plezier even al hun zorgen vergeten, op adem komen, spelen, vriendschappen sluiten,
positieve herinneringen maken en meedoen.
•
We initiëren activiteiten die bijdragen aan een stabiel en veilig thuis voor alle kinderen. Het
liefst in hun eigen gezin. Dat doen we door beleidsmakers aan te jagen om de kwaliteit van de zorg te
verbeteren en door zelf te laten zien hoe het ook anders kan.
www.hetvergetenkind.nl
We willen een ieder heel hartelijk danken voor zijn of haar donatie!
Hartelijke groet namens Bernewurk Bliid Boadskip

Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 23 december 2021

Nieuws uit de middenbouw
Deze weken zijn we aan het werk met taal en spelling en rekenen en natuurlijk met het thema
Sinterklaas.
Groep 4 is bezig met spelling en bewegend leren. Ze leren
de categorie van de langermaakwoorden zoals paard of
taart. Want soms hoor je een t aan het eind, maar schrijf je
een d. En als je het langer maakt hoor je welke je kunt
schrijven bijvoorbeeld bij paard en taart. Juf Melanie heeft
buiten met de kinderen een parcours gemaakt met de
eeuw/ieuw- woorden (sneeuw) en de
langermaakwoorden.

De kinderen luisteren naar het woord bij welke categorie het is en rennen naar het vak en schrijven
het woord op. Is het een langermaak-woord dan springen ze in de hoepels en ‘hakken’ de letters/
klanken. Daarna schrijven ze het woord op met stoepkrijt op het plein. Ook schrijven alle kinderen uit
groep 3/4 briefjes voor Sinterklaas en Piet.
Groep 3 leert deze week de ‘eu’ van de neushoorn met de sleutel
op zijn neus. We leren bij elke medeklinker, klinker of
tweetekenklank (eu) de gebaren van de spellingsmethode van
groep 4. Zo maken ze eerst met hun rechterhand een slotje (de e)
en die doen ze in het potje (u), of een eitje (twee handen als een
ei) en een lepeltje met de vlakke hand.
Deze filmpjes zijn op internet te vinden bij lijn 3.
Met rekenen zijn we de sprongen van 2 aan het oefenen en
plattegronden van bouwsels te maken en de hoogtegetallen.
En we hebben met de klas een stoomboot geknutseld met
onze eigen Sinterklaasjes erop. Deze week zijn we begonnen
met het uitspelen van een Sinterklaasverhaal in het Fries dat
de kinderen zelf bedacht hebben. Ze oefenen dit voor het
optreden volgende week voor Sinterklaas. Het is een
spannend verhaal met een crimineel, een hacker, het hynder
O zo snel, Chocoladepiet en nog veel meer….? En we krijgen dansles op de vrijdagen. Zo blijven we
leren op verschillende manieren.
Binnenkort ontvangen jullie het spannende Sint ferhaal...
Groetenis, juf Joke en juf Marriet

Nieuws uit de bovenbouw
In de bovenbouw zijn we lekker aan het werk. We leren veel nieuwe dingen. Ook doen we veel leuke
dingen. Over een paar van onze “uitjes” willen we graag vertellen.

Kanjertheater
We hebben heel veel geoefend voor een kleine voorstelling voor de ouders. Er waren 5 optredens.
En 1 optreden hebben de juffen gedaan. We hebben geleerd hoe je lief moet zijn voor elkaar. Even
later moesten we het optreden voor de ouders doen. Dat was niet leuk omdat je voor schut staat.
Het waren toneelstukjes over niet pesten en omgaan met elkaar. Het leukste vonden we het oefenen
voor het theater. In de klas gaan we er verder mee aan de slag. Menno en Wytse

Dansles
Tijdens de dansles zijn we aan het dansen met stokken. In verschillende culturen dansen ze met
stokken. De dansjuf heet Leonieke. Tijdens de dansles zijn we aan het oefenen voor een optreden
voor de ouders. We moeten onder stokken door dansen, stokken overgeven etc. Het leukste van de
dansles is als je zelf mag bedenken wat je danst met de grote stok. Dansen voor de ouders lijkt ons
leuk. Ids en Rienk.

CSI Marne College
We gingen met de klas naar Bolsward. Naar het Marne College. Daar moesten we een moord
oplossen. We moesten onderzoek doen. Zoals vingerafdrukken en voetsporen. Het was best
makkelijk. We hadden de moord snel opgelost. Het was de vader. Er was op een papiertje met
groene stift getekend. Wij moesten kijken met welke groene stift er geschreven was. Dat was niet
helemaal duidelijk. Het leukste vonden we telescoopzand bekijken. Het schrijven vonden we niet zo
leuk. Het ging goed allemaal. We willen nog wel een keer. Gjalt en Jelte.

