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Agenda
1-16 mei:
25 mei:
26 mei:
27-28 mei:
7 juni:

Meivakantie
Alle leerlingen zijn vrij
Start Cito
Opname eindfilm groep 6-7-8
Schoolreisje groep 1 t/m 8 (onder voorbehoud)

Lief en leed
Het gaat nog niet goed met juf Anje. In overleg hebben we besloten dat meester Bernd in
ieder geval tot eind mei op maandag en dinsdag les blijft geven aan groep 3-4-5, waarbij we
rekening houden dat dit ook tot het einde van het schooljaar kan zijn. Mocht u juf Anje een
kaartje willen sturen dan kan dat naar: Anje Bos, Tywert 19 8731CM Wommels. We wensen
juf Anje beterschap en een goed herstel.
Juf Judith is deze week nog afwezig i.v.m. het overlijden van haar moeder. Mocht u haar een
kaartje willen sturen dan kan dat naar: Ljouwertertrekwei 1C 9035 ED Dronryp.

Corona
Afgelopen week werden we opgeschrikt met het feit dat een leerkracht per direct in
quarantaine moest. Gelukkig viel het achteraf mee, maar het is wel iets wat bij deze tijd past
en kan gebeuren. We merken op school dat ook gezinnen met corona in de thuissituatie
krijgen te maken en leerlingen thuiswerken. Voor de leerkracht is dat even schakelen, want
zij hebben op dat moment met fysiek en thuisonderwijs te maken. Eerder dit schooljaar
hadden wij in overleg met de MR dan ook al het één en ander voorbereid. Op de website
staat het protocol thuisonderwijs, daarnaast kunt u ook nog andere informatie vinden
omtrent Covid19.

Nieuws van de MR
Vacature oudergeleding M.R.
Er zijn twee ouders die zich kandidaat hebben gesteld om zitting te nemen in de M.R. Janke
Altenburg en Margje Walma stellen zich beschikbaar, waarvoor onze dank. Tot vrijdag 30
april tot 12.00 uur kunt u zichzelf of iemand anders, wel in overleg met diegene, als
tegenkandidaat voorstellen. Bij geen tegenkandidaten nemen Janke en Margje z.s.m. na de
meivakantie het stokje over van de zittende oudergeleding. We willen hierbij Welmoed en
Dieuwertje heel hartelijk bedanken voor hun tijd, inzet en betrokkenheid. Het was een fijne
samenwerking.
Groeten van Judith, Marjan en Linda.

Voorstellen meester Bernd
Dag allemaal,
Tegenwoordig is het misschien een beetje vreemd of zeldzaam om een meester op een
basisschool tegen te komen. Op de Tarissing is dat sinds kort niet meer zo. Dag, ik ben Bernd
Brugman en val op dit moment in voor juf Anje voor groep 3/4/5 op maandag en dinsdag en
afgelopen vrijdag 23april was ik er voor juf Judith. Dat was wel even wennen voor de
kinderen én voor mij. Maar, volgens mij zijn we goed begonnen en zitten we op een goede
weg.
Ik ben al heel lang leerkracht en heb op verschillende basisscholen gewerkt. Tegenwoordig
werk ik voor CBO de Greiden op De Oanrin in Arum, de Reinbôge in Tjerkwerd en nu dus ook
op de Tarissing in Spannum. Heel afwisselend en leuk.
Vanuit Gorredijk -waar ik woon met mijn vrouw Ria en ons lieve hondje Finn- kom ik naar de
Tarissing gereden. Straks, als het weer het toelaat, hoop ik op de motor naar mijn werk te
kunnen rijden.
Mijn werk betekent veel voor mij, maar in mijn vrije tijd ben ik vaak in en om het huis bezig
of ben ik aan het drummen, gitaar spelen, lezen of tennissen. Naast mijn vrouw, haar twee
kinderen (die alláng op zichzelf wonen) en Finn, is mijn grote liefde muziek. Zodra het kan
heb ik muziek aan staan en zing of speel ik mee. Dus, mocht u iets te vragen hebben en mij
niet te pakken hebben gekregen? Probeer het rustig nog eens of wacht even tot ik contact
met u opneem.
De deur staat altijd open of de telefoon staat altijd aan. Tot dan.
Met hartelijke groet,
Bernd Brugman

Ouderavond
Dinsdagavond 13 april jl. stond de derde ouderavond in teken van het voortbestaan van de
school. Acht gezinnen hebben de intentie uitgesproken dat ze nog een jaar willen blijven.
Het gaat in totaal om 14 leerlingen. Wij zijn erg blij met dit nieuws. Belangrijk is dat er nu
een nieuwe MR wordt gevormd en dat we gezamenlijk het één en ander gaan uitwerken
voor het nieuwe schooljaar.

Reünie – afscheid CBS de Tarissing
Wij hebben vrijdag 1 juli 2022 als datum gekozen voor een eventuele reünie en afscheid van
CBS de Tarissing. Bijvoorbeeld ’s morgens iets speciaals voor alle leerlingen en ’s middags
voor het hele dorp, maar dit zal nog verder moeten worden uitgewerkt. Tot op heden heeft
1 ouder zich opgegeven om te helpen. Heeft u ook belangstelling dan horen we dat graag. U
kunt zich aanmelden via de mail: tarissing@degreiden.nl

Vernielingen
Wij hebben de laatste weken erg veel last van vernielingen rondom het school gebouw.
Tegels die in de sloot worden gegooid, luchtroosters die worden afgebroken, het egelhuisje
wat kapot is gemaakt etc. Wij vinden dat erg jammer, het zijn onkosten voor de school die
niet nodig zijn. Bij diverse vernielingen hebben wij aangifte bij de politie gedaan. Mocht u
iets weten of iets zien, dan horen wij dat graag zodat we de gemaakte onkosten op de
dader(s) kunnen verhalen. Ook zien en horen wij dat leerlingen op het dak lopen. Dit is niet
nodig en brengt schade met zich mee. We hebben (oud) leerlingen hierop aangesproken,
mocht dit niet helpen dan zoeken wij contact met u als ouders.

Doekoe spaaractie
De Doekoe actie loopt van maandag 19 april tot en met zondag
23 mei 2021. Bij aankoop van actieproducten ontvang je speciale
Doekoe munten, die u kunt doneren aan onze school. We sparen
voor leuke sport- en spelmaterialen voor op het schoolplein of de
gymles om het bewegen nog leuker te maken. Geef je Doekoe
munten aan onze school en doneer ze in de display van Coop
Winsum of lever ze op school in, dan zorgen wij dat ze op de
juiste plaats terecht komen. Meer weten kijk op: coop/doekoe

IEP groep 8
Groep 8 heeft vorige week dinsdag en woensdag de Iep-toets gemaakt. Naar aanleiding van
de uitslag van de IEP-toets kan het schooladvies van uw kind worden aangepast. Deze
aanpassing kan alleen naar een hogere niveau worden bijgesteld als dit uit de IEP-toets
blijkt. Als uw kind een lager advies scoort dan het advies van school, dan blijft het
schooladvies staan en wordt dit niet veranderd. Mocht er naar aanleiding van de uitslag van
de IEP-toets reden zijn om het schooladvies naar boven bij te stellen, dan wordt u door
school uitgenodigd voor een gesprek hierover.

Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 27 mei 2021

Koningsspelen
Wat was het een prachtige dag en wat hebben de kinderen genoten van de broodjes! We
willen iedereen bedanken die dit mede mogelijk heeft gemaakt. Namens alle leerlingen en
leerkrachten zeggen wij BEDANKT!

Nieuws uit de groepen
Een kijkje in mijn klaslokaal groep 1-2.
De pittenbak is erg populair bij de kinderen, de ene keer hebben ze de dieren erbij, een
volgende keer klein rijdend materiaal en nu zitten de maatbekers en schepjes erin. Ze
sorteren spelen en meten naar hartenlust. Het maakt ze vaak ook rustig, even een momentje
de pitten door de handen laten glijden kan erg rustgevend werken. De bank in de leeshoek
heeft voor een deel dezelfde functie, ze mogen er lezen en prentenboeken bekijken of ze
worden voorgelezen, maar als ze even rust nodig hebben dan ligt er een dekentje, een
kussen en een knuffel klaar. Ze zijn op deze manier nog steeds onderdeel van de groep, maar
kunnen er ook voor kiezen om even de ogen te sluiten. Vaak kunnen ze er daarna weer
tegenaan.
Ook de dokterspraktijk en het Medisch Centrum Spannum ontbreken niet in deze tijd, ze
schrijven er recepten uit, er hangen een doktersjassen, en er staat een dokterskoffer klaar.
Er worden ook veel baby’s geboren bij de kinderen die net een broertje of zusje hebben
gekregen. Soms is dezelfde poppenkast een winkel of een postkantoor waar ze kunnen
spelen en ongemerkt werken ze op deze manier aan voorbereidend lezen, rekenen en
schrijven. En de sociale-/emotionele ontwikkeling groeit spelenderwijs ook door.

Nieuws uit de middenbouw – april 2021
In de maand april vierden we in de groep het Paasfeest. We lazen het aloude, wonderlijke
verhaal van Jezus die dan wel moest sterven, maar sterker was dan de dood. Een verhaal van
hoop, dat mooi past in deze coronatijd.
Tussen de middag aten we de lekkere dingen die de kinderen hadden meegekregen van
thuis. Het was allemaal erg sfeervol. De kinderen namen hun paasknutsels en -tak mee en
gingen een lekker lang weekend in.

En toen kwam corona echt dicht bij. Twee leerlingen moesten thuisblijven en dat is
natuurlijk niet leuk.
De lessen gingen door, de kinderen thuis deden zoveel mogelijk online mee.
Hier is groep 4 bezig met voor-, zij- en bovenaanzicht, een pittig onderwerp.

Ook gaf juf Donna een leuke les aan de hele groep (elke groep op zijn eigen niveau)
over grafieken lezen. Groep 3 ook? Ja hoor, dat gaat prima.
Gelukkig is er dan ook weer tijd voor ontspanning en Peach werkt daar graag aan mee.

‘Hé, Peach heeft iets in haar bek’

‘Ja, nu zie ik het ook, het is
een knuffel!’

O, ze wil spelen, dat is zó
schattig!

‘Juf, we móeten haar even
aaien’.

En tevreden, gaan we dan weer aan de slag.
En dan waren daar natuurlijk de koningspelen. Een fantastische, geslaagde dag met
spelletjes, bezoek van bakker Waling Dijkstra, levend stratego in het bos van Spannum en tot
besluit een heerlijk ijsje. Wanneer gaan we weer?

Fijne vakantie en tot 17 mei!
Groetjes van groep 3, 4 en 5
Hylke, Sjors, Rienk, Jelte, Sara, Gjalt, Ry’djon, Freya, Jort, Lieuwe, Daantje, juf Anje, juf
Donna, meester Bernd en juf Joke.

Nieuws uit de bovenbouw!
We hebben een leuke tijd gehad in de bovenbouw. Hier een aantal verhaaltjes.

Wereld docent
Op donderdag hadden wij een wereld docent
We hadden de hele tijd aardrijkskunde.
Eerst kregen we een les over de werelddelen
Toen over de evenaar en het klimaat
En we hebben de live cam vanuit Zuid-Afrika gekeken. We hebben een kudde olifanten en
nijlpaarden, vogels en insecten gezien
Op het laatst hebben we een vogel geknutseld en een quiz gedaan
Door: Alianne & Geke

De IEP toets
De IEP toets was een lange toets van wel 4x zestig minuten. Het bestond uit twee onderdelen,
begrijpend lezen en rekenen, eerst hadden we begrijpend lezen en daarna rekenen. De IEP toets
werd verdeeld over twee dagen. Het was muisstil en je mocht geen geluid maken. Als we klaar waren
moesten we gaan lezen. Het leukste was dat we kauwgom mochten meenemen.
Schelte Boonstra

De koningspelen
We hebben gevoetbald
We hebben ge trefbalt
we hebben ge korfbalt
We hebben slagbal gedaan
We hebben overgegooid
Der kwamen bakkers en die gaven ons broodjes het waren
Krentenbollen en een paar suikerbroden en we hebben leven stratego
Team rood had alles
Gewonnen 2-0
Wytse en Menno

