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Agenda
27 februari
28 februari
2 maart
20 maart
23 maart

Parro hulp moment 14-14.30 uur
Parro hulp moment 14-14.30 uur
Luizencontrole
Pannenkoekdag
Schoolarts groep 2

Afscheid Sytse
Donderdag 13 februari hebben wij afscheid van Sytse genomen. Na de voorjaarsvakantie is Sytse op
zijn nieuwe school, de Caleidoscoop, in Leeuwarden gestart. We wensen Sytse een goede en
leerzame tijd toe op z’n nieuwe school.

Toestemmingsverklaring beeldmateriaal / Parro app
Van een aantal gezinnen hebben wij nog niet het ingevulde formulier wat betreft het beeldmateriaal
retour. Deze ouders ontvangen vandaag een mail met in de bijlage het toestemmingsformulier. Wilt
u deze invullen en inleveren bij de eigen leerkracht.
Tevens zijn we deze week gestart met de Parro app. Ook de combinatiegroep 1-2 / 3-4-5 / 6-7-8 gaan
we gebruiken. Mocht u nog vragen hebben kom gerust langs.

Tussenstand goede doel
Elke maandag sparen wij voor een goed doel. Dit jaar sparen wij voor
kralenkettingen. Eén kralenketting kost gemiddeld € 80,00.
Update: Maar wat is een KanjerKetting? De KanjerKetting is er voor kinderen met
kanker. Na elke behandeling, ingreep of onderzoek krijgen zij een speciale kraal.
Van deze KanjerKralen rijgen zij een kleurige KanjerKetting. Die KanjerKetting
vertelt hun unieke verhaal.
Op dit moment is er bijna €100 gespaard en dat betekent dat we 1 kralenketting bij elkaar hebben
gespaard. Spaart u ook mee voor ketting nummer 2?

Vervanging juf Elza
Woensdag 6 mei a.s. is juf Elza haar laatste werkdag voordat zij met
zwangerschapsverlof gaat. Juf Petra gaat juf Elza vervangen.

Voorstellen
Vanaf deze week heeft groep 6-7-8 een PABO stagiaire op donderdag in de klas en een therapiehond

Even voorstellen:
Wij zijn Donna van der Gragt en Peach. In februari ben ik
gestart met de verkorte PABO Deeltijd opleiding aan NHL
Stenden in Leeuwarden. Ik heb eerst hbo
Diermanagement gestudeerd en daarbij o.a. veel kennis
van dierenwelzijn opgedaan. Daarbinnen heb ik mij bezig
gehouden met dierentuineducatie en natuur en milieu
educatie (NME). De afgelopen jaren ben ik coördinator
geweest van Groen Doen. Ik verzorgde voor 92
basisscholen in gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske
Marren natuur, milieu en techniek educatie. Vanuit mijn
liefde voor dieren en natuur ben ik educatie gaan doen
en kwam ik erachter dat ik lesgeven ontzettend leuk vind.
Omdat ik meer wilde gaan lesgeven heb ik een opleiding gedaan tot honden instructeur en geef twee
avonden in de week les op Hondenclub Koudum bij Elahuizen. Maar mijn droom was om vaker voor
de groep te staan en om kinderen te helpen in hun ontwikkeling, dus ben ik gestart met de PABO.
Peach is mijn Engelse Cocker Spaniel van ruim jaar oud. Omdat ze erg blij wordt van mensen, met
name kinderen, goed mensen aanvoelt en een hoop kan hebben ben ik met haar de opleiding tot
Therapiehond gaan doen. Ze is daar getest en met vlag en wimpel geslaagd. Uiteraard moeten we
nog veel leren, maar Peach zal meestal aanwezig zijn op de dag dat ik stage loop. Ze zal in de klas
worden ingezet om juf en de kinderen te ondersteunen. Het gaat dan om het aanvoelen van emoties
en steunbieden en helpen bij de leermotivatie van de kinderen. Zo kan er straks in de klas
voorgelezen worden aan Peach, een rekenspel worden gedaan of gewoon even geknuffeld worden.
We hebben er zin in!

Nieuwe website Tarissing
Sinds kort hebben wij een nieuwe website:
www.tarissing.degreiden.nl
We hopen dat straks de Tarissing ook via google te vinden is, maar
op dit moment is dat nog niet het geval. Neem gerust eens een
kijkje op onze nieuwe site.

Mediawijsheid
Een kinderwebsite moet aantrekkelijk zijn:
• De website staat niet vol buttons en banners, die van de site een reclamezuil maken.
• De teksten zijn goed geschreven: verzorgd taalgebruik en afgestemd op de doelgroep.
• De website is begrijpelijk voor de doelgroep.
• Er is een goed evenwicht tussen gebruik van tekst en beeld.
• De website bevat interactieve elementen, waardoor het kind zelf niet alleen passief hoeft te zijn.
• De website lokt niet uit tot geweld of pesterij.
• De website weet op een aangename manier de aandacht van kinderen te vast te houden.

Een kinderwebsite moet gebruikersvriendelijk zijn:
• De website heeft een gemakkelijke url (geen vreemde codes bij het navigeren).
• De website bevat of geeft toegang tot een goed werkende zoekmachine.
• De website heeft een korte laadtijd, van zowel de homepage als vervolgpagina’s.
• De website dringt geen bewegend beeld (video) en geluid op aan de bezoeker zonder dat deze
daarom gevraagd heeft.
• Links en knoppen zijn als zodanig goed te herkennen.
• De website heeft een gebruikersvriendelijke navigatiestructuur, aangepast voor kinderen.
• Je verdwaalt niet binnen de site: je weet altijd waar je bent.

Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 26 maart 2020

Nieuws uit groep 1-2
Een kijkje in de keuken. Eerst doen, kijken en ervaren in de praktijk en daarna de verwerking op
papier. We hebben het woord etiket geleerd. Wilt u samen met uw kind kijken of er thuis ook spullen
zijn waar een etiket op zit en het woord vaak benoemen? Zo haakt het vast in het geheugen. Groep 1
is bezig met de verwerking van de les over het cijfer 5 en 10.

Nieuws uit groep 3-4-5
Juf Charlotte is in de vakantie getrouwd en de kinderen hebben een mooi kaart voor haar gemaakt.
Tijdens een geschiedenisles maakten ze bekers van klei, zoals ze vroeger ook werden gemaakt.

Recept uit de bovenbouw
DIT HEB JE NODIG
75 g havermout
75 g speltmeel
50 g gedroogde dadels zonder pit
1 ei
snufje zout
2 el honing
3 el kokosolie
eventueel 50 milliliter water (een scheutje)
50 g extra pure chocolade (ik heb 80% cacao gebruikt)

EN ZO DOE JE HET
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Doe alle ingrediënten behalve de chocolade en het water in een keukenmachine en mix kort. De
substantie mag best grof blijven. Te droog? Voeg het water toe. Te nat? Doe er dan nog een klein
beetje speltmeel bij.
Hak de chocolade in kleine stukjes met een mes.
Prak de stukjes met een vork door het koekjesmengsel.
Vorm bolletjes van het beslag en druk ze plat op een met bakpapier bekleed rooster.
Schuif de oven in en bak in 20 minuten goudbruin.

Nieuws uit de bovenbouw!
De musical
Dit jaar hebben we als musical De Diamantroof!.
In de musical zitten een paar BN’ers maar dan met andere namen.
We hebben de rollen al verdeeld en we hebben het boekje al uit gelezen.
We hebben dit jaar een musical van Spotlight Musical, en hun motto is: er zijn geen hoofdrollen ,
zodat alle kinderen kunnen stralen.
Deze nieuwsbrief is geschreven door Floor.

Sytse zijn afscheid
Sytse dat is mijn vriend wij spelen nog wel ik vind het heel erg jammer dat hij van onze
school gaat ):
Tijdens zijn afscheidsfeest kregen we taart en we gingen Kahoot doen.
We spelen altijd buiten en we hebben ook cadeautjes gegeven een vriendenboek en boek
die hij heel leuk vind en een poster met zwaaiende handjes.
Justin

Musical
De musical van dit jaar is De Diamantroof en die musical gaat over: dat de familie weiland
een museum heeft gekocht voor maar 1€ maar al snel blijkt het een miskoop want dan het
museum is een bouwval, maar dan vinden ze wat bijzonders een…
diamant en dan komt er een bijzondere gast en die gast is Max
Verstapel en Sebastiaan Ventiel. De diamant is nergens veilig want
iedereen wil de diamant stelen. Amarens

