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Agenda
26 maart:
26 maart:
29 maart:
01 april:
02 april:
05 april:
06 april:
13 april:
12-16 april:
20-21 april:
23 april:
27 april:
27-28 mei:

Rapport mee
Uiterlijk inleveren ‘Toestemming gebruik gegevens’
Start thema Voeding
Paasviering eigen groep
Leerlingen vrij, goede vrijdag
Leerlingen vrij, tweede Paasdag
Ouderavond Voeding gaat niet door
Ouderavond ‘Voortbestaan van CBS de Tarissing’
Oudergesprekken facultatief
IEP toets groep 8
Koningsspelen o.v.
Koningsdag, leerlingen zijn vrij
Opname eindfilm groep 6-7-8

Lief en leed
-

12 Maart jl. hebben wij afscheid genomen van Rienk. We wensen Rienk heel veel
plezier op zijn nieuwe school!
Juf Johanna is bevallen van een gezonde dochter, Alianne Samantha, moeder en
dochter maken het goed.
Van de korfbal vereniging hebben wij een korfbal gekregen. De kinderen zijn hier erg
blij mee. Namens alle leerlingen: Dankjewel!

Nieuws
Gisteravond hebben we een online bijeenkomst gehad met alle ouders via Teams. Deze
avond stond in het teken van het voortbestaan van de school. De gedeelde Powerpoint met
de laatste cijfers maakte veel indruk. In november gaven de meeste ouders aan om zo lang
mogelijk te blijven en op dit moment hebben meerdere gezinnen de keuze gemaakt om na
dit schooljaar te vertrekken in het belang van hun kind. Dat maakte emoties los. Voor
iedereen is het een lastige beslissing om te nemen. Daar is iedereen zich ook bewust van. Na
de sluiting van de school moet iedereen wel als dorp door in goed contact.
Het bestuur heeft aangegeven dat de school ook met een klein aantal leerlingen open mag
blijven. De teamleden willen allemaal ook graag nog een jaar door. Dinsdag 13 april a.s. staat
de volgende bijeenkomst gepland. Dan horen we graag van iedereen welke keuze ze gaan
maken en hakken we de knoop door.

Schoolreisje maandag 7 juni 2021
Op maandag 12 april a.s. stond het schoolreisje voor groep 3 t/m 8 gepland. Gezien alle
maatregelingen hebben we deze verschoven naar maandag 7 juni 2021. We hopen dat we
dan wel met elkaar op schoolreisje kunnen. Ook het schoolreisje voor groep 1-2 staat op
maandag 7 juni a.s. gepland.

Oudergesprekken facultatief
Afgelopen periode hebben wij de Cito toetsen afgenomen. In de vorige nieuwsbrief heb ik
geschreven dat u contact met de leerkracht kunt opnemen als u nieuwsgierig bent naar de
uitslag. De facultatieve oudergesprekken staan gepland in de week van 12 april. Dat houdt in
dat u zelf een gesprek kunt inplannen via Parro of dat de leerkracht u uitnodigt voor een
gesprek. U ontvangt via Parro bericht wanneer de inschrijving van start gaat.

Rapport
Morgen, vrijdag 26 maart krijgen alle leerlingen het rapport mee naar huis.

Toestemmingsformulier Corona besmetting leerlingen
Mocht u het formulier nog niet hebben ingeleverd wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doen.
Dit kan bij de eigen leerkracht.

Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief verschijnt op 29 april 2021

Nieuws

Groep 1 & 2

Componisten van de onderbouw in actie, oorverdovend mooi! Wat een concentratie.
Ze maakten experimentele muziek met de xylofoon, daarna mochten ze hem natekenen, de letter X
stond centraal.

Voorbereidend rekenen. Leren tellen, heen en terug van 1 tot 30, sommetjes maken, tegelijk
klappen, stampen of tikken en tellen.
Maar hoe schrijf je cijfers nu precies en netjes op papier?

Eerst de cijfers goed bekijken en
naschrijven in de lucht, want straks mag
het met potlood in het cijferboek
geschreven worden.

Thema voeding. Waar komt de melk
eigenlijk vandaan en hoe ziet een
koe er uit? Teken hem maar na, er
staat een voorbeeld op het
digibord.
Kleine kunstwerken zijn het
geworden, galeriewaardig. Ze zijn
zo knap!
Wat maken ze in de fabriek allemaal
van melk? Welke voedingsmiddelen
zijn gezond en toch lekker?

Voor Pasen maakten de kleuters allemaal een placemat, in de narcis is ruimte voor een eitje.
Smakelijk eten.
Uitspraken van de kleuters
Eén van de kinderen is het eerst op school en is al in de klas bezig. Hij ziet op het plein een ander kind
aankomen
en zegt dan: “Leuk, daar komt Joey aan, dan zijn er twee het eerst op school.”
Wat kan je met boeken? Wat heb je er aan? Een heel gesprek en opeens komt de opmerking:
“Je kunt er ook muggen mee doodslaan.”
Groeten van Marin, Feike, Jelle, Joey, Hidde, Amala en Marjan en hele fijne Paasdagen toegewenst.

Nieuws uit de middenbouw – maart 2021
In deze nieuwsbrief willen wij u onder andere meenemen door een alledaagse dag in onze
fijne groep. We vertellen u ook iets over ons nieuwe thema: voeding. We zijn een ‘gezonde
school’ en daar zijn we trots op (behalve als het pannenkoekendag is, want daar moet toch
echt stroop op). Tot slot stelt Donna, onze nieuwe stagiaire zich voor. Zij heeft gewisseld met
Bente, die sinds enkele weken in de bovenbouw stage loopt.
Maar eerst dus twee gewone dagen in de groep. Daarvoor hebben we veel foto’s gemaakt,
want die zeggen vaak meer dan woorden. Kijkt u mee?

We starten de dag in de kring.
Levensbeschouwing op kindniveau, met verhalen
uit de bijbel of uit het dagelijks leven. Ook de
verhalen van de kinderen vinden we belangrijk.
En veel zingen, want daar genieten we van!

Tijd voor de les. Instructie voor de ene
groep, betekent zelfstandig werken voor de
andere. En dat kunnen ze prima!

Zo, even pauze. Tijd voor wat
fruit en drinken en het
Jeugdjournaal. Na het journaal
volgt een stelling, waar we met
z’n allen kort over discussiëren.
Vervolgens kunnen we zien of
de meerderheid van de
meningen van de kinderen
overeen komt met die van de
andere kinderen op
Nederlandse scholen.

Na het fruit eten spelen we vandaag
niet buiten, maar stappen we in de
bus om naar gymnastiek te gaan.
Vandaag geeft meester Marko, van
het beweegteam Waadhoeke, de les.

En we blijven actief, want na de gymles
en de lunch op school gaan we heerlijk
buiten spelen.

Per toerbeurt,
mogen ook enkele
kinderen onder
begeleiding, de hond
van juf Donna
uitlaten. Ze heet
Peach en de kinderen
zijn dol op haar.

De pauze is voorbij, tijd voor stillezen.
We steken veel tijd in stillezen, luidop
lezen, begrijpend lezen en racelezen.

Het middagprogramma bestond deze dag uit lezen en spelling. En als we dan lekker hard
gewerkt hebben is er vaak nog wel even tijd voor ontspanning.

Naast het normale rooster kennen we ook thema’s. De komende weken houden we ons
bezig met het thema ‘Voeding’.
Naar aanleiding van een educatief filmpje hebben we nagedacht over de vraag welke
voedingsmiddelen in de koelkast thuishoren en welke in de keukenkast en waarom. Het

bijbehorende proefje loopt nog. We hebben verschillende etenswaren in een donkere kast
gezet om te zien wat daar mee gebeurt, een interessant proces om te volgen.
Ook hebben we met elkaar besproken wat nu precies gezonde voeding is en waarom dat zo
is. We kwamen erachter dat vooral zout, suiker en vet de grote boosdoeners zijn, maar ook
dat je daar best af en toe iets van kunt eten, alleen niet te veel en niet te vaak. Daar waren
we het gelukkig allemaal mee eens!
Juf Donna
Sinds de voorjaarsvakantie heeft groep 3, 4, 5 een PABO stagiaire in de klas en een
therapiehond.
Even voorstellen:
Wij zijn Donna van der Gragt en Peach. Vorig jaar zijn wij
gestart met onze stage in de bovenbouw en na de
voorjaarsvakantie zijn wij gewisseld van groep. We gaan nu
een hele hoop leren van de leerlingen in de middenbouw,
maar natuurlijk ook een hoop aan ze leren.

Even kort: ik doe de PABO Deeltijd opleiding aan NHL Stenden in Leeuwarden. Ik heb eerst hbo
Diermanagement gestudeerd en daarbij o.a. veel kennis van dierenwelzijn opgedaan. Vanuit mijn
liefde voor lesgeven en brede interesse wil ik de
kinderen ondersteunen en coachen. Dat doe ik niet
alleen, maar met een beetje hulp van Peach.

Peach is mijn Engelse Cocker Spaniel van ruim twee
jaar oud. Omdat ze erg blij wordt van mensen, met
name kinderen, mensen goed 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 zullen we nog
veel leren, maar Peach is meestal aanwezig op de
dag dat ik stage loop. Ze is in de klas aanwezig om
de juffen en de kinderen te ondersteunen. Het gaat
dan om het aanvoelen van emoties, steun bieden
en helpen bij de leermotivatie van de kinderen. Zo
kan er in de klas voorgelezen worden aan Peach,
een rekenspel worden gedaan of gewoon even geknuffeld worden. Maar het hebben van
een hond in de klas is op zich al erg leerzaam!

Groetjes van groep 3, 4 en 5
Hylke, Sjors, Rienk, Jelte, Sara, Gjalt, Ry’djon, Freya, Jort, Lieuwe, Daantje, juf Anje, juf
Donna en juf Joke.

Nieuws uit de bovenbouw!
Boeken poster 😊
Wij hebben van de bieb mevrouw Jantine een battle poster gekregen. Hij heet 1 tegen allen.
Hij werkt als volgt: wij hebben een poster gekregen op die poster staan 80 opdrachten
Als wij die voor 26 April afhebben dan krijgen wij allemaal een chocolade reep😊!!!
Maar als wij dat niet halen dan moeten wij een boekenslinger maken voor juf Jantine.
Opdrachten zijn bijvoorbeeld: maak een gerecht uit een kinderboek, doe een interview met
een volwassene over een kinderboek.
Door Inger en Alianne! 😊

De bovenbouw
Dit is er allemaal gebeurd in de bovenbouw:
Op 19 maart was de nationale pannenkoeken dag.
Toen hebben we op school pannenkoeken gemaakt en gegeten.
het duurde best wel lang om alle pannenkoeken te maken.
Iedereen mocht twee pannenkoeken.
We hebben bij de bovenbouw een nieuwe stagiaire
Juf Bente ze had een les over schimmels gegeven.
Eerst gaf ze les bij de middenbouw.
Rienk is naar een andere school in Franeker de Bolder
Bij die school doe je meer dingen met je handen.
Door Geke & Isa

