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Agenda
11-01
12-01
13-01
18-01

Start Cito, deze wordt uitgesteld
Bijeenkomst 1 en 2 ‘Voortbestaan basisschool’ o.v.
Bijeenkomst 3 en 4 ‘Voortbestaan basisschool’ o.v.
Laatste werkdag juf Johanna

En hoe nu verder?
Corona is het land nog niet uit en ondertussen zitten we in de tweede lockdown. Onverwachts
moesten we de school sluiten, iets wat wij niet hadden verwacht. We proberen u zo goed mogelijk
op de hoogte te houden wat betreft wijzigingen, nieuwe beslisbomen etc. We zijn er wel achter
gekomen dat dit regelmatig wordt gewijzigd. Op de website is een nieuw bericht geplaatst genaamd
‘Beslisboom RIVM’ dit kan u helpen om de juiste beslissingen te maken of uw zoon of dochter wel of
niet naar school toe mag komen. Alle ouders hebben vanmiddag een brief ontvangen over de
noodopvang na de kerstvakantie.

Gesprek MR en bestuur
Donderdag 3 december jl. heeft er een overleg tussen het bestuur, directie en de MR
plaatsgevonden. Gezamenlijk is gekeken naar de mogelijkheden van onze school. We hebben
afgesproken om 4 bijeenkomsten in kleine kring te organiseren en we fysiek bij elkaar komen wel erg
waarderen gezien het belangrijke onderwerp, maar dat is op dit moment niet mogelijk. We gaan
onderzoeken of we de 4 bijeenkomsten via Teams kunnen houden. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld
voor de ouders van groep 1 t/m 7. De eerste twee bijeenkomsten staan gepland op dinsdagmiddag
12 januari 2021 en de laatste 2 bijeenkomsten op woensdagavond 13 januari 2021. Ouders hebben
hier vorige week een aparte mail over ontvangen. Belangrijk is dat wij gezamenlijk gaan kijken naar
de mogelijkheden. Dat niet alles mogelijk is dat realiseren alle partijen zich wel degelijk. Het aantal
leerlingen op onze school krimpt, er komen weinig tot geen nieuwe leerlingen op school en we zitten
al jaren onder de grens van de gemeente. Het minimale leerlingenaantal van gemeente Waadhoeke
ligt op 44 leerlingen. De landelijke grens ligt op 23 leerlingen en ook daar komen wij onder te liggen
binnen afzienbare tijd. Wij hopen dan ook dat we alle ouders treffen tijdens één van de vier
bijeenkomsten die we zoals nu proberen via Teams te houden.

Gezonde school
Op CBS de Tarissing gaan wij bewust om met eten en drinken. Dit schooljaar hebben wij al onze
afspraken in een protocol beschreven. U kunt ons voedingsprotocol terugvinden op de website, maar
hij is ook als bijlage toegevoegd aan deze nieuwsbrief. Juf Judith heeft in oktober de bijeenkomst van
Gezonde school online gevolgd. Juf Judith en juf Elza zijn onze gezonde school coördinatoren.

Gym
We maken nu een aantal weken gebruik van het beweegteam voor de gymlessen. Wij zijn blij met de
gemaakte keuze. Leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast! U ziet zo af en toe wel een bericht op
Parro voorbij komen.

Lege batterijen
Op school staat een inleverbak voor lege batterijen. Elke kilo levert de school €0,25 op. Dat klinkt niet
veel, maar is mooi meegenomen. Wij kunnen het gespaarde bedrag inleveren bij onze
schoolleverancier. Spaart u met ons mee?

Sinterklaas
Met elkaar kunnen we terugkijken op een prachtig Sinterklaasfeest. Helaas bracht
Sinterklaas dit schooljaar geen bezoek aan onze school, maar had hij wel zijn extra
werkpak door de pieten bij ons laten bezorgen. Juf Marjan werd hulp Sinterklaas.

Kerstfeest
Ook onze gezamenlijke kerstfeest zagen we door de sluiting van de basisschool
in duigen vallen. Gelukkig waren de teamleden zo flexibel dat we deze toch
nog in aangepaste vorm konden vieren. Foto’s en filmpjes zijn met u via Parro
gedeeld.

Nieuws Prowise Go
Wij hebben als school aangegeven dat wij graag vanaf maart-april 2021 met Prowise Go willen
starten. De komende tijd gaan wij gebruiken om het Office 365 pakket verder uit te rollen en ons te
verdiepen in het leerlingvolgsysteem. Door de overstap naar Prowise Go zijn her en der wat
aanpassingen nodig.

Website (herinnering)
En wat vindt u van de website? Mist u nog iets? Aanvullingen? We horen het graag. Wij hebben
besloten om geen gebruik te maken van het fotoboek omdat wij de foto’s met de ouders delen via
Parro.

Ouderbijdrage (herinnering)
Begin november hebben alle ouders van school een brief ontvangen om de vrijwillige ouderbijdrage
voor het schooljaar 2020-2021 te betalen. De eerste betalingen zijn binnen, bedankt daarvoor. Met
het geld van de ouderbijdrage betalen wij onder andere de onkosten van sinterklaas- en kerstfeest. Is
het u ontschoten of bent u er nog niet aan toe gekomen zou u het dan binnenkort alsnog willen
overmaken? Het bedrag is dit schooljaar € 25,00 per leerling en u kunt het overmaken op
rekeningnummer NL28 RABO 0372 0599 29, onder vermelding van naam kind(eren).

Voorstellen
Beste ouders,
Halverwege januari 2021 mag ik Johanna Popkema-van
Bolhuis vervangen als intern begeleider op de school van uw kind.
Ik ben Wieke van der Kooi en sinds augustus 2019 werkzaam voor CBO de Greiden. Voordat ik bij
CBO de Greiden werkte heb ik jaren in Rotterdam gewoond en gewerkt, als
leerkracht, remedialteacher en als internbegeleider. Deze taken heb ik op verschillende
scholen op mij genomen. Wel altijd op scholen met een godsdienstige inslag. Ik heb
veel zin om samen het onderwijs en de zorg voor leerlingen verder te
ontwikkelen. Ik wil graag een positieve bijdrage leveren en in goede samenwerking
verder bouwen.
Naast mijn werk binnen het onderwijs vind ik het leuk om te wandelen, zwemmen en te
lezen. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd een keertje bij mij binnen lopen. Op
maandag ben ik aanwezig op de PCBS de Tarissing in Spannum en op dinsdag op CBS
de Reinboge in Tjerkwerd.
Met vriendelijke groet, Wieke van der Kooi

Luizencontrole
Helaas is het nog niet mogelijk dat ouders op school komen om de
kinderen te controleren op luizen na de kerstvakantie. Wij vragen u,
als ouder, om dit zelf in de gaten te houden.

Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief verschijnt op 28 januari 2021

Nieuws uit groep 1-2
De kleuters hebben weer hard gewerkt de afgelopen periode. Ze zijn erg leergierig en ze zijn al druk
bezig met rekenen en sommige kinderen lezen al zelfstandig in de boekjes van groep 3. Er wordt zelfs
geld gemaakt in de onderbouw, altijd handig voor onvoorziene uitgaven.
Het programmeren met de Bee-bots en de Blue-bots gaat de kleuters ook handig af.
Voor het kerstthema hadden we uiteraard een kerstboom, maar ook een heuse kerststal waar ze het
kerstverhaal als levende kerstfiguren zelf na konden spelen. Want dat verhaal moeten we ondanks
alle versieringen zeker niet vergeten te vertellen.
En dan zitten we plotseling weer thuis door de strengere, maar nodige maatregelen en moeten
kinderen en de ouders weer de discipline opbrengen om naast alle drukte van werk en thuis en de
hectiek van deze tijd, het thuis werken weer op te pakken. We weten van de vorige keer dat dit gaat
lukken en we wensen jullie veel succes toe.
Alvast fijne kerstdagen en een fantastisch en gezond 2021 toegewenst.
Een kerst- en nieuwjaarsgroet van Marin, Feike, Jelle, Joey, Hidde, Amala en Marjan.

Nieuws uit de middenbouw
De afgelopen paar weken stonden natuurlijk helemaal in het teken van Sinterklaas en de Kerst. De
kinderen hebben vol enthousiasme aan hun eigen Pietenkamer gewerkt en daar uiteindelijk een echt
Pietenhuis van gemaakt.

Juf Bente gaf een speciale rekenles met pepernoten.
Het leukste was natuurlijk dat ze die na afloop van de
les mochten opeten!
En tot slot nog een paar sfeerfoto’s van de alternatieve Kerstviering met alleen de
kinderen. Alle groepen hadden iets voorbereid en aan de andere kinderen
gepresenteerd.

Fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Nieuws uit de bovenbouw
Kerst
We vieren kerst op school en de hele school is al versierd.
We hebben ook een kerststukje gemaakt met takken en versiersels.
Toen we het kerststukje hadden gemaakt kregen de kinderen warme chocolade melk.
17-12-2020 hebben we kerstviering en gaan we gezellig met elkaar eten.
Isa en Sjoerdsje
Het kerstfeest.
Het is toch het leukste feest wat er bestaat. Weten jullie ook waarom we het vieren? Nou namelijk
omdat jezus in het jaar 0 geboren is. Daarom vieren we het. Ach wat is het toch leuk met kerst he
lekker warm bij de openhaard, lekker eten, leuke kerstboom erbij en pakjes onder de boom.
Natuurlijk nou in Nederland helaas meestal niet maar in Amerika en weet ik veel wat voor landen
doen ze dat wel. En dat is omdat ze in die landen geen sinterklaas hebben maar het is toch echt zo
gezellig he lekker zingen op school en zo. Gemaakt door Ids Delea

Sinterklaas
Wij hebben dit jaar ook weer surprises gedaan. Ik had Wytze en Rienk had mij. Ik heb een dikke tank
gekregen en wat kneedgum enz. maar ik vond het wel leuk. Verder moesten we ook de cadeaus
zoeken. We hebben ook allemaal spelletjes gedaan. Het was wel een leuke dag zonder al dat werken.
Sinterklaas was ziek dus moest juf Marjan invallen voor Sinterklaas en de kleuters waren de pieten.
Schelte Boonstra
Sinterklaasfeest
We gingen eerst spelletjes doen daarna kreeg juf Marjan te horen dat
ze in een sinterklaas pak moest. Daarna gingen we surprises doen.
Ik had Isa en Rienk had Schelte. Ze waren erg blij met hun surprises.
Het allerleukste aan het Sinterklaasfeest waren de surprises.
De spelletjes waren zakspringen, liedje zingen, cadeaus inpakken, dozen optillen
en nog meer.
We hebben lekkere pepernoten gegeten. Rienk en Menno

