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Agenda
05 december
19 december
20 december

Alle leerlingen 12.00 uur vrij
Kerstfeest
Alle leerlingen 12.00 uur vrij

Herhaling nieuwe mailadressen
Hieronder vindt u nogmaals de nieuwe mailadressen:
*Juf Marjan: marjanconradi@degreiden.nl
*Juf Anje: anjebos@degreiden.nl
*Juf Eefje: eefjehunia@degreiden.nl
*Juf Elza: elzahiemstra@degreiden.nl
*Juf Judith: judithkuizenga@degreiden.nl
*Juf Johanna: ib.tarissing@degreiden.nl
*Directie: tarissing@degreiden.nl
*OR: or.tarissing@degreiden.nl
*MR: mr.tarissing@degreiden.nl

Oudercontact via de whatsapp
Op de Tarissing is het gebruikelijk dat ouders en leerkrachten in een klassen-whatsapp groep zitten.
Het klassen-whatsapp verkeer is bedoeld voor mededelingen vanuit leerkrachten / ouders over
praktische zaken, zoals afspraken, het oproepen voor ouders om te rijden en het verstrekken van
informatie. Ziekmeldingen graag telefonisch doorgeven (0517-342200) of loop de school ’s ochtends
even binnen. Heeft u andere vragen kom gerust even binnen of stuur een mailtje. Op dit moment
worden leerkrachten ook persoonlijk op vrije momenten / dagen benaderd. Leerkrachten voelen zich
verplicht om te reageren, maar daar is de whatsapp niet voor bedoeld. Als school realiseren wij ook
dat er andere mogelijkheden bestaan. Dit zijn wij aan het onderzoeken en hopen u snel hier meer
over te kunnen vertellen.

School open
De school begint om 8.15 uur en de deur van de school zal om 8.05 uur worden geopend. Leerlingen
en ouders kunnen dan rustig de jas en tas ophangen. Om 8.15 uur begint de school en starten de
leerkrachten met de lessen. Regelmatig komen leerlingen later in de klas, dat is niet de bedoeling en
storend voor de andere leerlingen. Wilt u hier omdenken?

Nieuwe website
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de nieuwe website. De nieuwe website zal begin januari
2020 in de lucht komen. Documenten, praktische informatie, maar ook foto’s (achter wachtwoord)
kunt u straks gemakkelijk terugvinden. U ontvangt in december / begin januari een formulier
genaamd beeldmateriaal. Wilt u die invullen en dan weer retour meegeven naar school? Voor ons is
dit een belangrijk document i.v.m. de AVG.

Veiligheid van de kinderen tijdens het ophalen
Om 14.00 uur komt de school uit. Wilt u tijdens het wachten / ophalen van uw kind(eren) op het
schoolplein wachten en niet op de stoep. Het plein is overzichtelijk en we vinden veiligheid erg
belangrijk. Geeft u dit ook door aan de oppas?

Bazar
Wat een enorme opbrengt dit jaar! Als school zijn wij hier erg
blij mee. De opbrengt is ruim €2000,00. Als team hebben we
vier doelen bedacht: opfrissen van het schoolplein, nieuwe
planten in de klaslokalen, aanschaf van een nieuwe iPad en de
versiercommissie krijgt een budget om de school te versieren
tijdens themaweken / speciale gebeurtenissen. Als laatste
willen we iedereen bedanken voor alle inzet!

Mediawijsheid
Mediaopvoeding betekent je kind leren om kritisch en bewust te gamen, internetten, lezen en tv te
kijken. De officiële omschrijving is: mediaopvoeding is dat deel van de opvoeding dat erop is gericht
om kinderen bewust en selectief met media te laten omgaan.
Veel opvoedvragen gaan over het mediagebruik van kinderen. De grootste uitdaging voor ouders is
om een goede balans te vinden. Naast digitale media, moet er ook tijd zijn om buiten te spelen, te
sporten, te lezen, voldoende te slapen en met elkaar te praten en te lachen. Hoe kun je je kind
daarbij helpen?
Kies goede apps, games en websites
Een belangrijke rol heb je als opvoeder in de keuze voor media. Kies daarom voor kwalitatief goede
en uitdagende games, apps en YouTube-filmpjes. Onze dossiers over apps en games helpen je hierbij
verder.
Wegwijs in mediaopvoeding met de MediaDiamant
Veel opvoedvragen van ouders gaan over het mediagebruik van kinderen. Je wil je kind goed
begeleiden maar weet niet altijd hoe. De MediaDiamant is een handige wegwijzer met tips voor
ouders om kinderen van 0 tot en met 18 jaar mediawijs op te laten groeien.
De MediaDiamant is opgebouwd uit vijf kanten die samen de belangrijkste onderdelen van
mediaopvoeding vormen: Plezier, Veilig, Samen, Inhoud en Balans. Bij iedere kant geeft de
MediaDiamant praktische tips en informatie en word je verwezen naar websites waar je er meer over
kunt lezen. Zo kunnen ouders hun kind helpen om – van kleins af aan – gezonde mediagewoontes te
ontwikkelen.
Surf naar de volgende link voor meer informatie: https://www.mediawijsheid.nl/mediaopvoeding/

Ingezonden
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij wil ik mezelf graag aan jullie voorstellen. Vanuit het gebied Waadhoeke ben ik gekoppeld aan
‘de Tarissing’ als schoolmaatschappelijk werker, ik maak deel uit van een team van 5
schoolmaatschappelijk werkers werkzaam binnen deze regio. Ik heb al meerdere jaren ervaring, in
het schoolmaatschappelijk werk in de regio Waadhoeke. Het is prachtig om kinderen (weer) een
stukje op weg te helpen als ze soms even vastlopen, het ergens moeilijk mee hebben en/of gewoon
wat extra aandacht kunnen gebruiken. Ik heb verschillende materialen beschikbaar en ben geschoold
om diverse methodes in te zetten. Vanuit een positieve houding waarin we zoeken naar een
oplossing en kijken naar wat het kind zou kunnen leren, hopen we op een positieve ontwikkeling,
zodat het kind na ongeveer 5 sessies weer zelf verder kan. Naast het individueel aanbieden van
school maatschappelijk werk, is het soms ook nodig om een kind en zijn/haar ouders door te
verwijzen naar een gespecialiseerde organisatie. Dergelijke trajecten gaan natuurlijk altijd in overleg
met kind, ouders en school. Roept bovenstaande vragen op of denk je dat ik iets zou kunnen
betekenen voor jullie gezin? Bel of mail mij gerust om even te overleggen en/of meld je bij de
desbetreffende leerkracht/de directie van school.
Vriendelijke groet,
Joanna Teerenstra
Gebiedsteam medewerker
T 06 15386701
E j.teerenstra@waadhoeke.nl
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag

Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 19 december 2019

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2

Groep 3-4-5
Op de stakingsdag heb ik gestaakt, geen les gegeven dus. Maar we hadden een andere juf, juf Isa.
Zij heeft voor elke groep een passende rekenles gemaakt en heeft uitstekend les gegeven!
Iedereen was rustig aan het werk, terwijl de juf hier en daar aanwijzingen gaf. Tot slot heeft ze al het
werk nagekeken en krullen met stickers uitgedeeld.
Na afloop mochten de kinderen even spelen.

Nieuws uit de bovenbouw!

Gezonde lunch tip uit de bovenbouw!
Ingrediënten bananenboord met havermout
Ingrediënten voor 1 bananenbrood met havermout
100 gram havermout
3 rijpe bananen (lekker bruin)
3 eieren
1 appel
een mespunt kaneel
zout
Bereiding bananenbrood met havermout
1. Verwarm de oven op 175 graden.
2. Pureer vervolgens de bananen in een keukenmachine of met een
staafmixer. Als de bananen gepureerd zijn, voeg je de havermout, kaneel
en de eieren toe.
3. Schil de appel en snij dit in kleine stukjes. Voeg dit ook aan het beslag
toe.
4. Vet de cakevorm in. Ik heb een lepeltje kokosolie gebruikt om mijn
cakevorm mee in te vetten. Je kunt ook olijfolie of een klein beetje
roomboter gebruiken.
5. Bak het bananenbrood met havermout ongeveer 45 minuten in de
oven. Je kunt controleren of het bananenbrood gaar is, door er met een
satéprikker in de prikken. Als er geen beslag blijft plakken, is je
bananenbrood klaar.

Schoolfruit
We hebben de afgelopen 2 weken schoolfruit gehad we hebben schoolfruit op
woensdag, donderdag en vrijdag de eerste week hadden we sinaasappelen,
appel en wortel en de 2de week hadden we komkommer, wortel en peer. Maar
schoolfruit vind ik meestal wel leuk alleen heb ik liever mijn eigen fruit maar
dat is mijn mening. Daphne

Fiets Simulator
We hadden laatst verkeer les en toen mocht iedereen fietsen met een stuur op
een metalen doos oftewel een fiets simulator. Eerst mocht Jan Willem en toen
mocht Nynke om te laten zien wat er gebeurt als je tegen een mens of auto
rijd. Er gebeurde helemaal niks! Toen mocht iedereen en als laatst ging juf
Judith.

Einde
Door Oane de Boer
Tekenopdracht
We moesten uilen met wasco teken voor crea.
Met de wasco moest je streepjes maken.
En je mocht wat geks op het hoofd doen.
Op zwart papier. Inger

