Nieuwsbulletin
December 2021

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

Agenda
24 december
10 januari
11 januari
12 januari
17 januari
26 januari
11 februari

Start kerstvakantie
Eerste schooldag januari 2022
Bezoek Leesconsulent
Juf Melanie voor groep 5, 7 en 8
Start Cito
GMR
Alle leerlingen vrij

Lief en leed
Eerste helft van het schooljaar 2021-2022 zit erop. Ook nu hebben we te maken met een
vervroegde schoolsluiting door corona. We zijn er nog niet en regelmatig wisselen de regels
voor het onderwijs. We houden u als ouder via Klasbord op de hoogte, maar u kunt ook de
laatste protocollen op de website vinden. We houden ons aan de protocollen met de
overheid en indien we afwijken overleggen we met de MR.
Het uitgangspunt van het kabinet is momenteel dat zij hopen dat na de kerstvakantie weer
fysiek onderwijs kan worden gegeven. Na 3 januari 2022 komt hier meer duidelijkheid over
en brengen wij alle ouders op de hoogte via Klasbord. We zullen ons als school uit voorzorg
nu al moeten voorbereiden op het niet fysiek kunnen starten met onderwijs na de
kerstvakantie. Al hopen wij van harte dat we iedereen weer fysiek op school mogen en
kunnen ontmoeten!
Graag wensen wij iedereen, op dit toch rare moment, een hele fijne kerstvakantie! Een
prettige kerst en een gelukkig nieuwsjaar. We willen iedereen bedanken voor de fijne
samenwerking en flexibiliteit dit afgelopen half jaar en hopen alle kinderen aan hun ouders
weer gezond te mogen begroeten op 10 januari 2022! Namens het team CBS de Tarissing,
Linda de Boer

Ouderbijdrage
Vergeet u niet de ouderbijdrage over te maken? In overleg met de MR is besloten deze op €25 per
leerling te houden. Hiervan worden zoveel mogelijk alle bijzondere activiteiten zoals b.v. Sinterklaas,
Kerst , Pasen en laatste schooldag betaald. Mocht u de ouderbijdrage niet kunnen betalen, dan horen
we dat graag. We zullen nooit leerlingen buitensluiten van activiteiten. We verzoeken u dit bedrag
over te maken op:

IBAN rekeningnummer:
NL28RABO03720 599 29
t.n.v. PCBS De Tarissing
o.v.v. de naam/namen van uw kind/kinderen

Sinterklaas
En toen liep alles anders… een
schoolsluiting vanwege meerdere
besmettingen, maar wel een
bezoekje van Sinterklaas en Piet op
afstand bij iedereen thuis. Wat fijn
dat Sinterklaas dit met piet mogelijk
heeft gemaakt. Hier bleef het niet bij,
want ook online wist Sinterklaas de
kinderen te vinden, al met al kunnen
we ondanks de sluiting terugkijken op
een mooi feest.

Kerstontbijt op school
Het geplande kerstdiner met ouders, later zonder ouders hebben we moeten wijzigen in een
kerstontbijt. Vrijdag 17 december stond de hele dag in teken van kerst. We zijn gestart met
een kerstontbijt en een kerstviering. Later die ochtend werden er kerstkoekjes gebakken en
als afsluiting heeft iedereen nog een kerstbakje gemaakt. We kunnen terugkijken op een
zeer geslaagde dag. Een mooie afsluiting voor de kerstvakantie.

Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 27 januari 2022

Nieuws uit de midden- en bovenbouw
Beste ouders, lieve kinderen,
In de afgelopen maanden hebben we de kinderen mogen begeleiden en ze letterlijk en
figuurlijk zien groeien. Van kleine school naar superkleine school is een proces waar team en
leerlingen aan moeten wennen. Dat dat gelukt is, werd wel duidelijk tijdens de kerstviering,
waarbij 12 kinderen ruim een uur aan tafel zaten, liedjes zongen, gebedjes voordroegen en
tevreden aten van de gezellige tafel.

Het is, denk ik, de kracht van de kleine
school. Waar schoolgemeenschappen
hun best doen om kinderen
verantwoordelijkheid voor elkaar te
geven, gebeurt dit bij ‘onze’ kinderen als
vanzelf. Het zijn dan ook fijne kinderen
met bevlogen ouders.

Op de Tarissing zie ik ook duidelijk de
kracht van het team: de 100% (en meer)
die andere jaren naar meer kinderen ging,
wordt nu met liefde verdeeld over minder
kinderen. Het is bijzonder om onderdeel
te zijn van dit team.

.

En onderdeel zijn van een team, een school, betekent onderdeel zijn van een gemeenschap.
Wat hebben we genoten van onze wandeling door het dorp met Sinterklaas en zijn Piet. Niet
alleen genoten van de kinderen, maar zeker ook van de bewoners, die zwaaiden en een
praatje kwamen maken of met het bezoek op de foto gingen. En van de bazar, waaraan goed
te zien was waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn.
We gaan 2022 dan ook vol verwachting in. Ondanks alle beperkingen. Want sfeer, binding en
liefde voor de kinderen, de school en de gemeenschap laten zich niet inperken.
Wij wensen de kinderen, het team en de hele gemeenschap een fijn Kerstfeest en alle goeds
voor het nieuwe jaar.
Juf Melanie, juf Marriët en juf Joke

Lieve bovenbouw, we zijn ontzettend trots op jullie. Wat zijn jullie leuke jongens! We
wensen jullie hele fijne feestdagen toe en een top jaar waarin we SUPER veel nieuwe dingen
gaan leren. Kerstgroet, juf Judith en juf Elza

