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

Agenda
10 maart
30 juni
01 juli
01 juli

geen vrije dag, gewone lesdag
Schoolcircus voor alle basisschool leerlingen uit Spannum
alle leerlingen 12.00 uur vrij
reünie van 14.00 -16.30 uur

Lief en leed
Vorige week vrijdag hadden de leerlingen een extra dag vrij en hebben wij als team alles
uitgewerkt en besproken. Wat gaat goed, waar hebben leerlingen nog moeite mee etc. Deze
week staan de oudergesprekken gepland en ontvangen alle leerlingen voor de vakantie het
rapport. Wat hebben we met z’n allen hard gewerkt!
Ook hebben wij de studiedag gebruikt om de zolder op te ruimen. Er is veel oud papier vrij
gekomen en de eerste kar met restafval is al naar het stort gebracht. Het besef dat de school
over een half jaar leeg moet zijn daalt steeds meer in. Uiteindelijk wordt de school terug
gegeven aan de gemeente. In april houden we een verkoop voor het dorp. We bieden onder
andere wandplaten en landkaarten aan. Meer leest u hierover in de volgende nieuwsbrief.

Reünie
Het eerste overleg heeft plaatsgevonden. Op donderdag 30 juni komt het circus naar
Spannum voor alle leerlingen die nog op de basisschool zitten.
Deze reünie staat gepland van 14.00-16.30 uur en iedereen is welkom om nog eenmaal door
de school te lopen. In overleg met de reünie commissie en het team hebben we afgesproken
dat we dan ook de gekregen (eind)cadeaus aanbieden. We kunnen niet alles bewaren en er
zijn vast liefhebbers voor. Wel is het de bedoeling dat een ieder zich aanmeld, zodat we een
richtlijn hebben voor de catering. Dit alles wordt nader uitgewerkt. Meer informatie volgt
later via de nieuwsbrief of via andere kanalen.

Goede doel tussenstand
Op dit moment hebben we al ruim € 50 opgehaald voor ons schooldoel: Het vergeten kind.
https://www.hetvergetenkind.nl we zijn blij met de opbrengst, maar sparen nog door tot
eind juni.

Poëzieweek met als thema Waling Dijkstra
Vorige maand was het dan eindelijk zover. De bruiloft van Frans en Ytsje. We kunnen
terugkijken op een zeer geslaagde ochtend. In meerdere kranten werd dit heugelijke nieuws
opgepakt en stonden we zelfs op de voorpagina. Waar een dorp als Spannum sterk in is.
Organisatie bedankt voor jullie inzet, een prachtige herinnering voor later.

Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 24 maart 2022

Nieuws uit de middenbouw
Beste ouders, lieve kinderen,
En alweer is er een maand voorbij. De tijd vliegt, als het gezellig en afwisselend is.
Zo vierden we 2 februari de bruiloft van Frans Sjerp en IJtsje in de stijl van Waling Dijkstra.
Het bruidspaar in 19e eeuwse kleding, werd door de kinderen in de koets naar school
getrokken omdat het paard weggelopen was. Vervolgens dronken ze op het schoolplein met
het bruidspaar een kopje chocolademelk en aten een lekker Vegter rolletje met slagroom.
De kinderen hebben een prachtig
boek gemaakt met gedichten en
met sierletters getekende
herinneringsteksten. Ids en Gjalt
lazen de teksten voor en het boek
werd overhandigd aan het bruidspaar,
waarna ze weer naar het huis van Ria
werden getrokken. Een prachtig feest
op een prachtige dag.

Vervolgens een belangrijke mijlpaal voor groep 3:
Ze hebben alle letters geleerd!!
Nu nog oefenen, oefenen, oefenen, om die letters vlot aan elkaar te breien tot woorden.
Deze mijlpaal was een feestje waard, een feest met een letterspeurtocht, letterkoekjes
bakken en een letter versieren. Een letterfeest dus, voor alle kinderen!

Gefeliciteerd, groep 3!

Tijdens wereldoriëntatie behandelden we in de afgelopen periode het thema ‘cultuur en
vriendschap’. We spraken over andere culturen met hun gewoontes, over andere religies en
de gebruiken daarin. De gesprekken gingen over gebedskleedjes, over dopen, over de
ingebonden voeten van Chinese vrouwen vroeger en de woordenschat van de kinderen
groeide en groeide. We keken op de wereldbol welke landen het grootst zijn en wat we
merken van de culturen daar (rijst, eetstokjes (kunnen ook in het haar), andere kleding) en
bekeken van daaruit hoe rijst wordt verbouwd en rijstwafels worden gemaakt (vooral die
met chocolade, heel belangrijk).
Voor de verwerking maakten
we bijvoorbeeld deze muurposter
met allerlei soorten mensen, rassen,
verschil in kleding, beroep en
bezigheden. Na afloop waren de
kinderen zich bewuster van de plek
waar hun wieg heeft
gestaan.
De term vriendschap trokken we
door naar de kanjertraining.
Samenwerken is zó belangrijk,
probeer maar eens dit lokaal te verlaten,
staande op je stoel,
zonder de grond te raken. Vermakelijk,
maar vooral leerzaam.

Nú zijn we wel een beetje vermoeid. Maar, na een
weekje voorjaarsvakantie zijn we weer opgeladen,
klaar voor nieuwe avonturen. Fijne vakantie, tot 28
februari!
Amala, Hidde, Feike, Marin, Lieuwe, Freya, Daantje,
juf Anje, juf Melanie, juf Marriët en juf Joke

Nieuws uit de bovenbouw!
De afgelopen weken hebben we leuke projecten gedaan. Zo zijn we met elkaar aan het filosoferen en
debatteren. Daardoor weten we nu meer over Spinoza en het geven van je eigen mening.
Ook is het jullie vast niet ontgaan dat we het Waling Dijkstra project hebben gehad. Een week vol
poëzie en kunstwerken. We hebben de week feestelijk afgesloten met de bruiloft van Ytsje en Frans.
Ik heb een nieuw boek gekregen voor mijn verjaardag. De avonturen van Rutger, Thomas en Paco.
Die ben ik nu aan het lezen op school. Het gaat over een hond die een bal krijgt die nooit meer stopt
met rollen. En een halsband die een mens maakt van een hond. Dan kan hij zichzelf uitlaten enzo. En
hij krijgt een bot die nooit opgaat. Ik vind het een avontuurlijk boek en leuk. Ik raad het boek aan om
te lezen. Veel mensen lezen het boek al. Maar ook weer niet. Want in veel boekhandels kun je het
boek al niet meer kopen. Je moet dus echt geluk hebben. Het is echt een compliment voor de
boekhandels die nog wel het boek hebben. De schrijvers van het boek zijn YouTubers. Ik kijk de
filmpjes best vaak met mijn broer. Gjalt
Bij Klokhuis hebben we meegedaan aan de livestream Filosofie. Andere klassen stelde vragen aan
filosofen. De filosofen stelde ook vragen aan ons. We moesten met rode en groene briefjes aangeven
wat we er zelf van vonden. Bijvoorbeeld, moeten koeien in de wei staan? Hier hebben we ook
geleerd over Spinoza. Hij had zijn eigen mening over de Bijbel en daarom waren de mensen boos op
hem. Toen werd hij verbannen uit het dorp. Wij vinden het goed om te filosoferen want je mag
denken wat je zelf vind. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening. In de klas gaan we de komende
weken meer filosoferen en debatteren. Dat lijkt ons leuk. Menno en Wytse
We hadden het Waling Dijkstra project. Dat was voor de helft kindermishandeling omdat we een kar
moesten trekken met mensen erin. Want het paard was naar Wommels gelopen. Het was wel leuke
kindermishandeling. Maar ik snap het wel want de mensen hebben geen paarden die voor de kar
kunnen. Gedichten maken en naamschilderijen vond ik leuk. Ik ben blij hoe het is geworden. De
bruiloft was leuk en lekker. Omdat er lekker veel te eten was. Ik heb een gedicht gemaakt over de
winter. Jelte.
Woensdag morgen kwam er een bruidspaar bij ons langs. Het begon met een prachtig Fries paard
(zwart) en er was een weggerend naar Wommels. Waardoor, jawel, de kinderen de ouderwetse
koets moesten trekken. En het was allemaal in destijds van Waling Dijkstra en de school had
gedichten gemaakt. Over de winter inblaast van Simmermoarn Wintermoarn. Ik mocht het ook
geven. Nou de afsluiting was met een interview over Gjalt en mij (Ids). We moesten een paar vragen
beantwoorden. En er stond ook een stukje in de krant. Er waait een frisse wind over CBS de Tarissing.
Ids.

