Nieuwsbulletin
Maart 2022

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

Agenda
24+25 maart
29 maart
30 maart
6 april
14+21 april
14 april
15 april
19+20 april
21 april
22 april
25 mei
01 juli

Juf Judith afwezig i.v.m. tweedaagse cursus
Theater in Sneek groep 3-4
Imker op bezoek in alle groepen van 12-14 uur
Techniek/toekomst groep 5-7-8
Juf Judith afwezig
Paasviering op school
Goede vrijdag, leerlingen zijn vrij
IEP eindtoets groep 8
Theater Sneek groep 5-7-8
Afscheid juf Anje
Verkoop op het schoolplein 14.30-16.00 uur
Reünie van 14.00 -16.30 uur

Lief en leed
De maatregelingen zijn versoepeld en we mogen weer op pad. Voor alle leerlingen staat een
theaterbezoek in de maand maart-april gepland. In samenwerking met Fleurich Spannum
komt er een imker op bezoek. Ook staat de maand april in het teken van de IEP eindtoets.
Dit schooljaar maakt alleen Ids deze toets en we wensen hem dan ook veel succes! Hij heeft
zijn schoolkeuze al gemaakt en heeft zich aangemeld voor het AMS in Franeker. Juf Anje
heeft aangegeven dat zij met vervroegd pensioen gaat. Na bijna 25 jaar werkzaam bij ons op
school te zijn geweest, zal vrijdag 22 april haar laatste werkdag zijn met aansluitend een
afscheidsreceptie van 14.00-15.00 uur.

Verkoop
Woensdagmiddag 25 mei 2022 houden wij een verkoop op het
schoolplein. In de volgende nieuwsbrief leest u meer over de verkoop.

Reünie
Wegens omstandigheden is de reüniecommissie nog niet weer bij elkaar gekomen. Achter de
schermen wordt wel hard gewerkt. Het circus is geregeld en de reünietijden zijn gepland.
In de volgende nieuwsbrief leest u meer hoe u zich kunt aanmelden. Wordt vervolgd.

Pannenkoekendag
Wat kunnen we terugkijken op een mooie pannenkoekendag. Iedere leerling mocht 1
volwassene meenemen. Verdeeld over de school werden heel veel mini pannenkoekjes
gebakken. Het was ouderwets gezellig en zeker voor herhaling vatbaar!

Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 21 april 2022

Nieuws uit de middenbouw
Zoals jullie weten werken we in de middenbouw aan het thema ‘Mens en lichaam’. We leren van
alles over onze zintuigen: kijken, horen, proeven, ruiken, voelen. En we doen heel veel oefeningen en
proefjes erbij met de bijbehorende leskist van groen doen. De kinderen zijn enthousiast aan het leren
op een speelse prikkelende manier de zintuigen te gebruiken. Ze proeven de verschillende smaken;
tekenen met hun voeten; voelen aan verschillende structuren etc. Ze hebben hun eigen lichaam
getekend en gekleid en bekeken en we doen spelletjes. Zoals bijvoorbeeld een luisteren naar een
geluidenspoor: iedereen doet de ogen dicht en 1 kind loopt door de klas en maakt geluiden met
voorwerpen. De andere kinderen raden waar hij/zij langs is gelopen en wat hij/zij heeft gedaan.

Ook hebben we deze week een speurtocht gedaan in de bibliotheek van Franeker. Met onze ogen
ontdekten we nieuwe boeken en maken we puzzels. Op vrijdag 18 maart hebben de kinderen
heerlijke pannenkoeken gebakken en geproefd samen met familieleden. Dat was smullen met
elkaar!
Volgende week woensdag 30 maart komt er een imker op school om te vertellen over zijn werk en
waarom bloemen zo belangrijk zijn? Dit past natuurlijk ook erg bij de tijd van het jaar de lente en de
lentekriebels.

Verder zijn we hard aan het werk met het rekenen op de getallenlijn sprongen vooruit en achteruit
tot en met 30 in groep 3 en groep 4 is bezig met de tafels van 2,5,10 en 4. De kinderen maken
letterlijk sprongen in de klas 1 grote sprong is 10 en een kleine hup is 1. Zo oefenen we met ons hele
lijf het rekenen.
Daarnaast zijn we met lezen in groep 3 aan het oefenen van langere zinnen en moeilijker woorden.
De meeste letters kennen de kinderen al, maar nu gaat er extra aandacht naar het netjes schrijven
van de woorden tussen de lijnen en woorden met meerdere medeklinkers en klinkers achter elkaar
zoals grond, zaait en groeit. Het thema van de leesmethode gaat over een schatkist en piraten.
Allerlei spannende leesverhalen en opdrachten.

En in de middag is er natuurlijk ook tijd voor crea, muziek en wereldoriëntatie. Vorige week gingen
we vingerverven met lentebloemen.

Groeten uit de middenbouw,
Joke, Anje, Melanie, Marriët, Marin, Freya, Daantje, Lieuwe, Feike, Amala en Hidde

Nieuws uit de bovenbouw
Pannenkoeken dag
Er waren gourmettafels. Onze klas had er drie. Dan had de juf eentje die heel snel kon bakken zonder
pannetjes. Toen hadden alle kinderen heel veel pannenkoeken. Er waren ook een paar beppe’s. Die
hadden hele grote pannenkoeken. Er was ook een pake. En in de klas van groep 5 waren 3
gourmettafels. In het middenlokaal waren 3 of 4. In het kleuterlokaal 2. De pannenkoeken waren
lekker. De juf brengde naar de tafels waar het niet zo snel ging. Gjalt.

1 tegen allen
De hele klas moet samen 40 opdrachten goed hebben gemaakt. Dan krijgt iedereen een chocolade
reep. Als we het niet halen dan krijgt de biebjuf vlaggetjes van ons. De opdrachten gaan over lezen
en staan op een poster. Bijvoorbeeld: lees een prentenboek voor aan de kleuters. Die heb ik samen
met Jelte gedaan. Alleen er zijn geen kleuters. Dus hebben we het gedaan bij de middenbouw. Maar
wel in het kleuterlokaal. Het zijn leuke opdrachten. Ik denk dat we de wedstrijd gaan winnen. Rienk

Politie op school
Het was leuk. En we hadden best wel gewelddadige vragen. Zoals: heb je wel eens een mens
doodgeschoten. En heb je wel eens een mens onder schot gehouden. We hebben ook een leuk
spelletjes gedaan. We hebben gepraat over alle stoute dingen die we hebben gedaan. Dingen stelen
ofzo. En Ids had het meeste. We mochten handboeien om. Die waren erg zwaar. In de politieauto
kijken. Met de sirenes aan. Ook een kogelvrijvest aan. Jelte

Flessenactie
Ytsje en Alie hebben een flessenactie bedacht. We gingen flessen bij de deuren ophalen. En toen
hebben we ze in kruiwagens gedaan en naar de auto gebracht. Toen zijn we met vier mensen naar de
Coop geweest. Om alle flessen in te leveren. En uiteindelijk hebben we bijna 100 euro opgehaald. En
de Coop zou het verdubbelen. Het geld gaat naar Oekraïne. Het was een leuke actie en het was
gezellig. We hebben ons in groepen opgesplitst in twee groepen. Daardoor hebben we veel flessen
opgehaald. Bijna 2 auto’s vol. Wytse.
Politie op school
De politie kwam op school en kwam binnen. Toen mochten we allemaal vragen stellen. En toen
gingen we een spelletje doen. Bijvoorbeeld: wie iemand een keer heeft gepest. Dan moest je gaan
staan. Daarna gingen we ook nog handboeien testen. Iedereen kreeg hem een keertje om. En toen
gingen we naar de politieauto. Toen liet hij zijn politieauto zien. Een paar kinderen mochten een
zwaar pak dragen die je beschermt. En de sirenes natuurlijk. Ik vond het interessant. Menno
1 tegen allen
Net zoals vorig jaar hebben we de komende tijd weer 1 tegen allen. Er staan allemaal leuke
opdrachten op de poster over boeken. Als we er 40 goed hebben gedaan dan krijgen we wat van de
biebjuf. Een chocoladereep. En als het niet lukt dan moeten we een vlaggetje maken voor juf Jantine.
Ik vind het wel leuk. Ik denk niet dat we het gaan halen. Vorig jaar hebben we het wel gehaald. Dus ik
ga maar alvast een vlaggetje maken. Ids.
Scoor een boek
In de klas zijn we begonnen met het leesproject: scoor een boek. We zijn begonnen met de aftrap.
Dit is een filmpje kijken van Cambuur. Daarin werd
duidelijk dat er boeken zijn gestolen! Aan het eind
zullen we zien hoe dit afloopt. In de tussentijd gaan
we boeken lezen. Elke keer als er een boek uit is
dan plakken we een sticker op de voetbalposter.
Aan het eind worden alle stickers geteld. De school
met de meeste stickers wint een vette prijs. Ook
thuis kun je meedoen aan dit project. Sommige van
ons doen dat. Straks is het rust. Dan krijgen we
weer een filmpje te zien en krijgen we een cadeau:
een watertap van Cambuur. Bij het sluitsignaal
gaan we allemaal voetbalspelletjes doen. Een feestelijke afsluiting. Ook zien we dan hoe het filmpje
afloopt. Alle jongens van de bovenbouw.

Kijk eens naar deze toppers! Ze hebben 200 euro aan lege flessen ingezameld. Het geld gaat naar
Oekraïne. Wat een toffe actie bedacht door Alie de Haan en Ytsje Hijma.

