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Agenda
19 december
20 december
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Kerstfeest
Alle leerlingen 12.00 uur vrij
Luizencontrole

Nieuwe leerlingen
In januari 2020 starten twee nieuwe leerlingen bij de kleuters. Welkom Hidde en Amala.
We wensen jullie alvast heel plezier op De Tarissing. Het leerlingaantal komt
hiermee op 38 leerlingen te staan.

Intocht Sinterklaas
Donderdagochtend 5 december zijn we allemaal gestart in groep 1-2. Samen spelen en samen
zingen, maar vooral samen wachten op Sinterklaas. Gelukkig hoorden we al snel dat Sinterklaas
onderweg was. Sinterklaas arriveerde met z’n pieten in een boot! Brrr wat was dat koud, zeker
omdat er al een laagje ijs op het water lag. Sinterklaas heeft gedurende de gehele ochtend alle
groepen bezocht en hij had voor iedereen wat leuks meegenomen. Dank u Sinterklaas!

Mediawijsheid
Kinderen en veilig internetten
Internet biedt kinderen een schat aan informatie om hun huiswerk te doen, maar biedt ook
ontspanning dankzij de vele online games en het chatten met vriendjes en vriendinnetjes. Internet is
nuttig en leuk zolang het veilig gebeurt. Je wilt niet dat je kind geconfronteerd wordt met materiaal
waar het nog niet aan toe is, in contact komt met onbekenden die uit zijn op (cyber)seks, online
gepest wordt of zichzelf online misdraagt. Als ouder bepaal je wat je goed vindt of niet. Je kunt ook
speciale hulpmiddelen gebruiken zoals kinderbrowsers en vormen van ouderlijk toezicht. Zie voor
meer informatie veiliginternetten.nl

Procedure vrij vragen
Om verlof van school te vragen kunt u op school om een aanvraagformulier (on)geoorloofd verzuim
vragen. Op dit formulier vult u de dag(en) in waarvoor u verlof wilt aanvragen, om welke kind(eren)
het gaat en wat de reden van het verlof is. Er is wettelijk vastgelegd waar een directeur verlof voor
mag verlenen. Zo mag u niet buiten de schoolvakanties om op vakantie, tenzij u door uw werk niet in
de schoolvakantie op vakantie kunt, of wanneer dit anders leidt tot bedrijfseconomische risico’s.
Daarnaast zijn bijzondere dagen als huwelijk, begrafenis of een religieuze verplichting redenen
waardoor een verlofaanvraag kan worden goedgekeurd. Voldoet de aanvraag niet aan de gestelde
regels, dan wordt het verlof niet toegekend. Is uw kind dan niet op school, dan wordt dit
geregistreerd als ongeoorloofd verzuim en kan de leerplichtambtenaar contact met u opnemen, u
riskeert dan een boete. Op de site https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/geoorloofdschoolverzuim-en-spijbelen kunt u meer informatie hierover vinden.

Parro app - nieuwe website
Vorige week zijn we met de Parro app gestart. Door deze app te gaan gebruiken voldoen we aan de
AVG regels. Heeft u maandag 27 januari 2020 van 13.30-14.00 uur tijd om deze nieuwe app te
evalueren dan horen we het graag. U kunt zich opgeven via het volgende mailadres:
tarissing@degreiden.nl
De nieuwe website is zo goed als af. U vindt hierop belangrijke documenten, praktische informatie,
maar ook foto’s (achter wachtwoord) kunt u straks gemakkelijk terugvinden. Eind januari 2020
ontvangt u een formulier genaamd beeldmateriaal. Mocht u alvast een kijkje willen nemen:
www.tarissing.degreiden.nl

Kerstviering
Aanstaande donderdagavond vieren wij met elkaar de kerstviering in
de Remigius kerk van Spannum. De viering start om 19 .00 uur m.m.v.
Bernewurk Bliid Boadskip. Het thema is: “Witte jim it al?”
Na afloop is er voor iedereen warme chocolademelk, vergeet niet om
een mok mee te nemen.

Bloembollen
Vorige week kregen wij van een buurtbewoner te horen dat gemeente Waadhoeke bloembollen
heeft geplant bij de Pôlle. De gemeente zegt het volgende: “Door het planten van onder andere
vlinder- en bijen aantrekkende bollenmengsels willen we de biodiversiteit vergroten. Daarnaast
geven bollen kleur in het voorjaar. Het mengsel bestaat uit krokussen, tulpen, muscari’s en
anemonen en bloeit van februari tot april”.

Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 30 januari 2020

Ingezonden
Bieb Flits!
Hallo allemaal,
vanuit Bibliotheken Noord Fryslân heb ik deze keer tips over eerste leesboekjes en voorlezen voor kinderen van
alle leeftijden.
De eerste leesboekjes
Leren lezen is leuk! Het is een avontuur om te ontdekken hoe je van letters een woord maakt. Leren lezen is
ook belangrijk voor alle andere vakken op school. Om het vinden van de juiste boeken wat makkelijker te
maken, staan de eerste leesboekjes in de bibliotheek bij elkaar. Op de zijkant van het boek staat de letter E
(van Eerste leesboekjes) met daaronder het leesniveau (het AVI-niveau). Het is belangrijk om boeken uit te
kiezen die passen bij het leesniveau en de interesses van uw kind. De medewerkers van de Bibliotheek helpen u
graag geschikte boeken uit te zoeken.

Voorlezen is leuk voor groot en klein
Veel ouders lezen hun kinderen wel voor als ze klein zijn, maar stoppen ermee als het kind zelf leert lezen.
Maar wist u dat het goed is om ook dan door te gaan met voorlezen? Samen beleeft u verhalen die voor uw
kind nog te moeilijk zijn om zelf te lezen en uw kind ontdekt veel nieuwe woorden. Bovendien is het natuurlijk
gezellig. Kies het liefst een boek dat u zelf ook leuk vindt. Aanraders zijn bijvoorbeeld Siem Subliem (van Tosca
Menten), De Gorgels (van Jochem Myjer), Meester Kikker (van Paul van Loon), Het grote voorleesboek voor
rond de 7 jaar en Samen leren lezen met Raaf en Papegaai (van Li Lefébure & Jenny Bakker).

Op onze website www.ontdekdebieb.nl staan nog meer tips over (voor)lezen, apps en veel meer. Bovendien
zijn kinderen tot 18 jaar gratis lid van de bieb.
Een fijne kerstvakantie en veel leesplezier gewenst!
Met vriendelijke groet,
Maureen van Meegdenburg
Lees- en mediaconsulent
Bibliotheken Noord Fryslân

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2

Groep 3-4-5
Wat gaan jullie doen als het vakantie is?
Isa: Ik heb zin om bij mijn opa en oma te logeren.
Dat ga ik nog vragen.
Ids: Ik ga skiën, 5 dagen , kort hé?
Wytse: Ik hoop dat ik elke dag ga zwemmen.
Rienk de Vries: Ik ga in een huisje met de hele
familie en ik heb met Sven afgesproken dat we bij
elkaar gaan slapen.
Doutzen: Wij gaan in een hotel met papa, mama en
Caitlyn. Daar is een pretpark en een zwembad.
Menno: Ik weet niet of het mag, maar ik ga het vragen of ik bij mijn neef
Leendert mag logeren in Sint Annaparochie. Dan gaan we gamen.
Rienk Altenburg: Ik denk dat ik lekker ga thuis blijven en tv kijken.
Jelte: Ik ga skiën en snowboarden en van de pistes af stunten.
Sjors: Ik ga naar mijn opa en oma, en het mag, want ik heb het al gevraagd!
Mijn oma dacht dat ik het deed.
Sara: Ik ga spelen met mijn broertje Jort. Dan gaan we tikkertje doen, buiten.
Hylke: Ik ga tv kijken, dvd van buurman en buurman.

Fijne vakantie iedereen met hele
Gezellige Feestdagen!

Nieuws uit de bovenbouw!
Lunchtip
Nodig:
1 wraps
2 ijsbergsla
3 mais
4 stukjes kip
5 komkommer
stap 1 pak een wrap en rol hem uit
stap 2 doe stukjes kip, mais en ijsbergsla op de wrap
stap 3 rol de warp
stap 4 snij da komkommer in stukjes
stap 5 eet je lunch op
Lekker eten! Nynke

Voorstellen Charlotte

Even voorstellen…
Mijn naam is Charlotte Vakondios.
Ik studeer aan de verkorte PABO verkort in Leeuwarden. Naast mijn
opleiding ben ik ook aan het werk als logopedist. In de praktijk waar ik
werk, behandel ik alleen maar kinderen met spraak-en taalproblemen.
Mijn ervaringen neem ik mee tijdens mijn opleiding en stage.
Dit hele schooljaar loop ik op de dinsdag en woensdag stage op de
Tarissing.
Vanaf oktober tot januari loop ik stage in groep 6,7,8, hier geef ik ook
lessen.
Ik leer veel van de kinderen in de klas en vind het ontzettend leuk om voor
de klas te staan.
Vanaf januari tot einde van het schooljaar zal ik stage lopen in groep 3,4,5.

Bieb versus Google
Groep 6, 7 en 8 ging de battle ‘Bieb versus Google’ aan. Een spannende strijd, georganiseerd
door de Bibliotheek.
De ene helft van de leerlingen zocht de antwoorden op vragen via Google, de andere helft
dook voor de juiste antwoorden in de boeken. Op deze speelse manier dachten ze na over
de betrouwbaarheid van informatie op internet én de voor- en nadelen van zowel boeken
als digitale zoekmachines. ‘Bieb versus Google’ laat leerlingen bovendien ervaren dat één
bron geen bron is.
Na het checken van de antwoorden kwam de Bieb als winnaar uit de bus. Het was een
spannende strijd!
Maureen van Meegdenburg (lees- en mediaconsulent)
Bieb vs google
Wij hebben geleert hoe je informatie moet opzoeken met bieb vs google. De klas werd
opgedeeld in 2 teams 1 googleteam en 1 bieb team. Er kwam dan een vraag op het digibord
het bieb team moet het antwoord in de boeken vinden en het andere team op het internet,
en na 5 vragen word het bieb team google en anders op en wie uiteindelijk de meeste
punten heeft wint!
Zelf vond ik het super leuk en leerzaam
Van Nynke

Kerst crea
We mochten een kerstbal maken. We moesten eerst een kleine ballon opblazen, en we
moesten het insmeren met vaseline. En dan mochten een leuk touwtje uitzoeken, en we
moesten het touwtje insmeren met lijm. We laten het drogen en als het goed droog is, dan
knippen de kinderen zelf de kerstballen uit.
Ik vond het echt heel leuk.
Van Sjoerdsje

