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Agenda
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Sinterklaasfeest
Leerlingen groep 1-2 zijn om 12.00 uur vrij
Kerstfeest met alle leerlingen van CBS de Tarissing vanaf 17.00 uur. Eindtijd wordt via
Parro gecommuniceerd.
Leerlingen groep 3 t/m 8 zijn om 12.00 uur vrij

Uitslag enquête
Twee weken geleden hebben alle (toekomstige) ouders de brief met de uitslag van de enquête
ontvangen. Dat alle ouders de school zolang mogelijk open willen houden is een feit, maar met de
voorwaarde dat er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. Volgende week heeft de MR en
directie overleg met het bestuur hoe nu verder. We houden u op de hoogte.

Bazar
Wat hebben alle leerlingen en leerkrachten genoten van
alle spelletjes! Wat is het fijn dat de bazar commissie
ondanks de Corona toch met een mooie oplossing is
gekomen.
De opbrengst van de Bazar was exact €1150

Gezonde school
Op de website www.gezondtrakteren.nl staan mooie voorbeelden van gezonde traktaties, maar ook
voor de lunch leuke ideeën. Als school ontwikkelen wij een voedingsbeleid met alle afspraken erin.
Zodra dit document is afgerond, wordt het met u gedeeld en kunt u tevens het document
terugvinden op onze website.

Website
Op de website kunt u allerlei informatie vinden, ook wordt de kalender vanaf heden bijgehouden op
de website.

Ouderbijdrage
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).

Parro - oudergesprekken
De eerste ervaringen met het zelf inplannen van de oudergesprekken is goed verlopen. Wij zijn
tevreden over de oudergesprekken via Teams. Soms haperde iets, maar dat werd snel opgelost. We
hopen de volgende gesprekken ‘live’ op school te kunnen houden, deze staan in week 6 van het
nieuwe jaar gepland.

Prowise Go
Binnen de stichting is onderzocht wat goed zal zijn voor het onderwijs, zeker in deze Corona tijd. Als
school hebben wij besloten dat wij meegaan in dit proces en overstappen naar Prowise GO. Prowise
Go in een onderwijsplatform waar leerkrachten en leerlingen gebruik maken van een online portal.
Als leerkracht bepaal je binnen Prowise GO zelf welke educatieve programma’s, applicaties of links er
door middel van ‘tegels’ voor je leerlingen zichtbaar zijn. Dit kun je per klas of groep wijzigen.
Leerlingen zien in één oogopslag met welke programma’s ze aan de slag kunnen. Mocht de situatie
zich nogmaals voordoen dat leerlingen thuis moeten werken, dan is dat tevens makkelijker op te
lossen. Dit betekent niet dat we geen lesboeken meer gebruiken. Als school onderzoeken we nu welk
Chromebook het beste bij de school past en vanaf welke groep we ze gaan aanschaffen. Dit betekent
dat de devices van Snappet uiteindelijk verdwijnen. Wel gaan wij kijken welke afspraken we op
papier zetten voor het gebruik van een Chromebook. Dit wordt nog verder uitgezocht.

Sint Maarten
Sint Maarten werd dit jaar vanwege corona noodgedwongen anders georganiseerd. Rekening
houdend met alle geldende maatregelen konden de kinderen toch zingend en met een lampion langs
de deuren. Het lekkers en de collecte was al van tevoren ingezameld. De tasjes voor de kinderen
waren ruimschoots gevuld en kregen ze na hun route uitgedeeld. Er was zelfs zoveel ingeleverd dat
we hebben besloten ook een deel van het lekkers ten goede te laten komen voor de voedselbank in
Leeuwarden. De collecte eveneens voor de voedselbank heeft €379,- opgebracht. Al met al kunnen
we spreken van een geslaagd Sint Maarten! Dank
daarvoor.
Namens Bernewurk Bliid Boadskip
Pauliena, Janke en Ytsje

Hallo allemaal,
Aankomende zondag 29 november is er een uurtje zondagsschool in het dorpshuis van Spannum.
Het staat dit keer in het teken van advent. We beginnen om 9.30 uur.
Alle basisschoolkinderen zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.
Opgave is niet noodzakelijk maar wel wenselijk. Opgeven kan bij Janke, Pauliena of Ytsje.
Hopelijk tot dan!
Groeten namens
Bernewurk Bliid Boadskip

Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief verschijnt op 17 december 2020

Nieuws uit groep 1-2
Wat hebben we ook dit jaar een fantastische bazar gehad. Andere samenstelling, maar dezelfde
dynamiek. De kinderen hebben genoten. En dat allemaal dankzij de inzet van de bazarcommisie. We
zetten ze even in het zonnetje🌞 Tjerkje van de Vaart, Alie de Haan en Connie Harkema, wat hebben
jullie er weer een feest van gemaakt!! Heel hartelijk dank voor jullie inzet, tijd en moeite. En ook
mevrouw Harkema uit Easterein hartelijk dank, want zij maakt al jaren een complete garderobe voor
de pop die je met lootjes kunt winnen.
Een staande ovatie voor jullie allemaal👏👏👏

En tot slot onze dank aan alle sponsoren die hun bijdrage leverden, zodat de bazarcommissie
net als vorige jaren weer helemaal los kon gaan.
De kleuters hebben ook al weer heel wat werk verzet. Het egelproject was fantastisch en heel
leerzaam. En toen kwam de Sint aan en bouwden ze een eigen kachel en ontwierpen ze een
schoen om op te zetten. Ik hoop dat ze er volgende week iets in vinden, want ze zingen hun
keeltjes schor.
Straks op naar de kerst, ook fijn en vaak heel sfeervol. Alles gaat anders in deze tijd, maar we
maken er iets moois van met de kinderen.
We wensen u allen fijne dagen en veel gezondheid toe.
Van de kleuters en juf Marjan

Nieuws uit de middenbouw
Dit jaar was het niet mogelijk om de bazar op de gebruikelijke manier te houden, maar het feest was
er niet minder om. Het plezier van de kinderen spatte eraf. We startten ’s ochtend met het Nationaal
Schoolontbijt. De kinderen liepen langs een heus buffet en aten met smaak van allerlei gezonde
producten. Een enkel kind had thuis al gegeten, maar at toch gezellig weer een broodje. Wat maar
bewijst: zien eten, doet eten en gezellig met zijn allen ontbijten werkt toch het beste.

Vervolgens gingen de kinderen met de spelletjes
aan de slag, waarbij de oudere kinderen met
de jongere kinderen samenwerkten. Het was
hartverwarmend om te zien, hoe goed ze dat
kunnen.

Na de spelletjes was het tijd voor het uitdelen
van cadeautjes en dat werd een groot feest.
Er hingen deze keer geen nummers in de boom,
maar ze kwamen uit een bijenkorf. Bij het
nummer hoorde een cadeautje en de kinderen
glunderden. Maar dat was nog niet alles, er
waren ook nog kleine cadeautjes in allerlei
maten doosjes en een loterij met drie grote
prijzen. Een indrukwekkende dag, die vooral laat
zien hoe actief ouders zijn en hoe blij kinderen
nog zijn met kleine prijsjes (ze waren net zo blij
met de kleinigheidjes als met de hoofdprijs).
Bravo Spannum!

Het is een tijd waarin veel wordt gesnoept. Heerlijk, maar het betekent wel dat er goed gepoetst
moet worden. Juf Anje gaf een les over het gebit en de kinderen maakten zelf een gebitje. Plezier
gecombineerd met leren.

Inmiddels is de Sinterklaas en Pietenkoorts duidelijk aanwezig bij de kinderen. De Sinterklaasboeken
kwamen uit de kast en werden enthousiast ontvangen. Ze lezen er elke dag uit en krijgen er geen
genoeg van.

En natuurlijk houdt nog veel meer ons bezig. We experimenteren, oefenen en leren van alles over
programmeren, weten inmiddels van alles over egels (en hebben een egelhuis achter school
geplaatst), hebben herfstmannetjes gemaakt van gedroogde bladeren, meerstemmig leren zingen
met juf Edith, yogales gehad en kennis gemaakt met meester Marko, die ons van alles leert over nog
beter gymen. En morgen.. dan zijn er weer nieuwe avonturen te beleven, want we staan nooit stil.
En, o ja, we leren ook nog lezen, rekenen, spellen, over taal en begrijpend lezen.
Groetjes van groep 3, 4 en 5
Hylke,
Sjors,
Rienk,
Jelte,
Sara,
Freya,
Jort,
Lieuwe,
Daantje,
juf Anje, juf Bente en juf Joke.

Nieuws uit de bovenbouw

De bazar
De bazar deden we met alle kinderen van school er mochten geen ouders komen vanwege
corona.
Er waren veel prijzen te winnen we gingen lootjes trekken. Sjoerdsje heeft de hoofd prijs
gewonnen dat was een voetbaltafel. Joey had de 2e prijs gewonnen dat was een poppenhuis.
En Ids heeft de 3e prijs gewonnen dat was een horloge set.
We hadden nog de rozen korf, sjoelen en balgooien.
Bij de rozen boom kreeg iedereen een prijs en bij sjoelen en balgooien kreeg de gene met de
beste score een chocolade letter.
We hadden ook nog de winkel van zinkel. Daar kregen we dozen met kleine cadeautjes erin.
Het was heel leuk.
En we hadden schoolontbijt in het kleuterlokaal.
Door Geke en Alianne.

Drumles
We hebben elke week dinsdag drumles op school. Dan leren we hoe we moeten drummen
en leren we verschillende liedjes spelen. We hebben ‘pannenkoeken’ leren spelen. Dat is dat
je met je drumstokjes twee keer rechts en twee keer links slaan op je drums. Ook hebben we
een stukje van We will rock you leren spelen. We hebben ook stukjes geleerd met: peer,
appel en sinaasappel. Peer is dat je 1 keer slaat met je stok. Appel is dat je 1 keer slaat met
rechts en 1 keer met links. En sinaasappel is dat je eerst 1 keer rechts dan 1 keer links dan
nog een keer rechts en dan nog een keer links. Gemaakt door Daphne.

Topontdekkers
Wij gebruiken nu al een tijdje de vernieuwde topontdekkers methode, en hij werkt goed voor ons.
Bij de methode moet je eerst inloggen op je naam, dan moet je een thema kiezen, daarna kies je een
onderwerp en dan kan je op de hulpkaart kijken wat je moet doen en met hoeveel mensen.
Daphne en ik moeten nu een filmpje maken over roofdieren, die opdracht vinden we heel leuk!
Voordat je bezig kon met een presentatie die je zelf mocht kiezen moesten we eerst eentje maken
over extreme dieren, daarna mag zelf een onderwerp kiezen met je groepje en als je dat klaar hebt
mag je een onderwerp kiezen met iemand anders of een die je alleen doet.
Nadat ik mijn presentatie over extreme dieren klaar had deed ik er een over vlinders.
gemaakt door Floor.

Juf Donna en Peach
Peach is een hond.
Juf Donna is een stagair.
Vorig jaar was juf Donna en Peach voor het eerst.
Elke keer als Peach moet worden uitgelaten mogen er 2 kinderen mee.
Peach loopt ook in de klas rond, maar als hij dat niet doet ligt hij in zijn tent.
Als je iets laat vallen zoals een gum ofzo iets eet Peach hem meestal op.
Peach houd van papier.
Juf Donna geeft ook lessen zoals Engels, muziek, techniek, judo, mediawijheid en nog meer.
Ze filmt haar lessen meestal als bewijs dat ze voor de klas staat.
Door Sjoerdsje en Inger.

