Nieuwsbulletin
Oktober 2019

n

Vrijdag 1 november vanaf 19.00 uur

Agenda
01 november
04 november
04 november
05 november
06 november
12 november
13 november
05 december
20 december

Bazar
Juf Anje afwezig, juf Eefje staat voor de groep
Juf Marjan afwezig, juf Petra voor de groep
Juf Marjan afwezig, juf Petra voor de groep
Schoolschaatsen
Start oudergesprekken
Start schoolfruit
Alle leerlingen 12.00 uur vrij
Alle leerlingen 12.00 uur vrij

ICT project / nieuwe mailadressen
Ondertussen is Windows 10 en office 365 geïnstalleerd.
Tevens hebben leerkrachten een nieuw mailadres gekregen.
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

Nieuw doel KralenKetting
Vorig jaar hebben we gespaard voor de plastic soup foundation. Dit heeft een bedrag van €194,98
opgeleverd.
Vanaf begin oktober sparen we voor ons nieuwe doel. In overleg met de ouders van Rienk hebben
we besloten om geld te sparen voor KanjerKettingen. Een kralenketting kost gemiddeld € 80,00.
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.
In elke groep hebben we een poster opgehangen met informatie en daarnaast ontvangt u van ons
een folder. Helpt u ons met sparen?

Rienk
Wij zijn blij dat Rienk weer bij ons op school komt. Heel veel plezier Rienk!

Nieuwe leerling
Volgende week wordt Joey 4 jaar. We vinden het fijn dat de kleutergroep er weer een leerling bij
krijgt! We wensen Joey alvast heel plezier op De Tarissing.

Groep 8 / Voorgezet onderwijs
De eerste informatie stroomt binnen wat betreft het voortgezet onderwijs. We zullen deze
informatie naar de ouders, van de leerlingen groep 8, mailen of in de nieuwsbrief plaatsen.
Alle data op een rij:
Datum:
Activiteit:
Locatie:
Bestemd voor:
12 november
13 november
14 november
18 november
19 november
21 november

Voorlichtingsavond
Voorlichtingsavond
Voorlichtingsavond
Voorlichtingsavond
Voorlichtingsavond
Voorlichtingsavond

RSG Magister Alvinus
Ouders van leerlingen in groep 8 en leerkrachten
Nordwin College
Ouders van leerlingen in groep 8 en leerkrachten
Nordwin College
Ouders van leerlingen in groep 8 en leerkrachten
Marne college
Ouders van leerlingen in groep 8 en leerkrachten
csg Bogerman Koudum Ouders van leerlingen in groep 8 en leerkrachten
csg Bogerman Sneek
Ouders van leerlingen in groep 8 en leerkrachten

Oudergesprekken
In november staan de oudergesprekken gepland. Deze oudergesprekken vinden op de middag plaats.
U ontvangt vandaag een mail met de planning. Voor de zekerheid nogmaals het overzicht met de
oudermomenten op een rij voor u als ouder:
• 10 minutengesprekken in oktober- november (voor deze gesprekken worden ook de leerlingen
vanaf groep 3 uitgenodigd)
• 10 minutengesprekken in februari voor alle ouders groep 1-7
• Verwijzingsgesprekken voortgezet onderwijs groep 8 in februari (voor deze gesprekken worden ook
de leerlingen uitgenodigd)
• 10 minutengesprekken in juni (facultatief : op initiatief van leerkracht en / of ouders)
Verder kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de leerkracht voor informatie over uw kind. De
leerkracht van groep 1 komt voor de intake van de leerling op huisbezoek

Mediawijsheid

Kinderen groeien op met allerlei soorten media; van voorleesboekjes en filmpjes tot online muziek
en spelletjes. Media zijn leuk en je kind kan er veel van leren. Tegelijkertijd zijn er ook risico’s en is
het belangrijk dat kinderen veilig met media kunnen omgaan.
Veel opvoedvragen gaan dan ook 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 – geniet van de mogelijkheden
Veilig – voorkom risico’s
Samen – begeleid je kind
Inhoud – weet welke media geschikt zijn
Balans – momenten met en zonder
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. Zie voor meer informatie:
https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/

Schoolfruit
Woensdag 13 november a.s. starten wij met schoolfruit op school. Twintig weken lang ontvangen wij
gratis groente en fruit op school. Het project eindigt op vrijdag 17 april 2020. Dit betekent dat alle
kinderen op woens-, donder- en vrijdag geen pauzehap voor de ochtend mee hoeven te nemen naar
school. Elke dag hebben de kinderen keuze uit meerdere soorten fruit / groente.

Vrijwilligersborrel
De activiteitencommissie had voor de vrijwilligers van de
verschillende commissies op 7 oktober weer de jaarlijkse gezellige
bijeenkomst georganiseerd. Fijn om te zien dat zo veel
verschillende mensen zich inzetten voor de school.

Nieuws van de Activiteiten commissie
Hoewel ze nog niet op de kalender genoemd stond, was aan het eind van vorig schooljaar al
bekend dat Saskia van der Berg (moeder van Feike, groep 1) ons zou komen versterken.
Dieuwertje groeit door naar de MR waar wij haar veel succes toewensen. Dieuwertje,
bedankt! Voor komend schooljaar zijn de contactpersonen als volgt:
- Onderbouw: Saskia
- Middenbouw: Jan Jacob
- Bovenbouw: Connie en Ytsje.
Wordt jij luizenmoeder? Of –vader? We kunnen namelijk nog wel wat versterking gebruiken.
Eind van dit schooljaar gaan twee vaste luizenmoeders de school verlaten en tijdige
opvolging is wel gewenst. Elke maandagochtend na de vakantie doen we een luizencontrole.
Meestal zijn we met een uurtje klaar. Wil je ons helpen? Meld je dan bij één van ons.
Hartelijke groeten, Saskia, Jan Jacob, Connie en Ytsje.

Ingezonden
Nieuws van de bibliotheek
Bieb Flits!
Hallo allemaal,
als lees- en mediaconsulent van Bibliotheken Noord Fryslân heb ik weer een aantal lees- en apptips
voor jullie.
Makkelijk Lezen Plein
Sommige kinderen vinden lezen niet zo leuk omdat ze er moeite mee hebben. Speciaal voor hen is er
het Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek. Hier vinden ze mooie leesboeken zonder moeilijke
woorden én informatieve boeken met weinig tekst en veel plaatjes. Er staan veel bekende boeken
bij. Ook zijn er verfilmde kinderboeken en luisterboeken.
Alle boeken staan met de voorkant naar voren in de kast, zodat het kiezen makkelijk en leuk wordt.
Daardoor gaan kinderen liever lezen en worden ze er beter in. Handig voor nu én voor later.
Deze boeken lezen? Leen ze bij de Bibliotheek! En kijk eens www.makkelijklezenplein.nl

Yoleo
Yoleo is een gratis app die het voor kinderen van 8 tot 12 jaar leuk en eenvoudig maakt om te lezen.
Met Yoleo kunnen kinderen het boek lezen en tegelijkertijd luisteren naar het verhaal. Kinderen die
lezen niet zo leuk vinden, genieten hierdoor meer van het boek. Yoleo uitproberen? Ga dan naar
www.yoleo.nl.
Kinderen die vaker via Yoleo lezen, kunnen een account aanmaken en inloggen met het nummer op
hun bibliotheekpas. Met het lezen verdienen ze leespunten die ze kunnen gebruiken in een game
waarin ze een kamer kunnen inrichten. Dat maakt het lezen nog leuker.

Op onze website www.ontdekdebieb.nl staan tips voor (voor)lezen, apps en veel meer. Bovendien
zijn kinderen tot 18 jaar gratis lid van de bieb.

Vriendelijke groet,

Maureen van Meegdenburg
Lees- en mediaconsulent
Bibliotheken Noord Fryslân

Activiteiten voor Jonge Mantelzorger 2019 gemeente Waadhoeke
Het jongerenwerk en het steunpunt mantelzorg van de Skûle Welzijn organiseren voor
jonge mantelzorgers vanaf 10 tot 21 jaar op zaterdagavond 9 november een sup-clinic in
zwembad Bloemketerp. Op zondag 15 december kunnen jonge mantelzorgers zich opgeven
voor de voorstelling Karlson van het dak in de Harmonie. De jongeren mogen een vriend of
vriendin meenemen. Kijk voor meer informatie op www.jongerwerkwaadhoeke.nl of volg
ons op social media.
Jongeren kunnen zich opgeven bij r.hiemstra@deskule.nl. Voor meer informatie kunt u
bellen naar De Skûle Welzijn 0517 - 393750
Jonge mantelzorgers zijn jongeren die opgroeien met zorgen over en zorgen voor een
gezinslid. Het betreffen gezinsleden met een handicap, ziekte en/of verslavingsproblematiek.
Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 4 jongeren jonge mantelzorger is. Jonge
mantelzorgers worden door hun omgeving vaak niet herkend en erkend. Jongeren die
opgroeien in een gezin waar extra zorg is voor een gezinslid, hebben op jonge leeftijd veelal
meer verantwoordelijkheden dan leeftijdsgenoten. Ze verrichten vaker huishoudelijke taken,
en kunnen vaak niet (thuis) afspreken met vrienden. Daarnaast kan het opgroeien in een
gezin met zorg invloed hebben op de keuzes die jongeren maken wat betreft studie, vrije
tijd, vrienden of andere toekomstdromen. Ben je of ken je een jonge mantelzorger? Verras
hem of haar door jullie op te geven voor deze uitjes.

Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 28 november 2019.

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2

Gericht kijken

Beebots

Groep 3-4-5

Nieuws uit de bovenbouw!
Plasticsoep
Het gaat heel slecht met de dieren in de zee dat komt door het plastic. Daar door stikken ze
of gaan ze dood. Wij heb een project gedaan op school om de dieren te beschermen en ook
hebben we geld in gezameld. Ik vond de inzameling leuk. Caitlyn
Kinderboekenweek
De kinderboeken ging over de reis plastic soep. We hadden een doos waar alles instond. En
de juffen gingen voorlezen. Eerst voor de kleuters en de peuters, daarna voor de midden
bouw en tenslotte voor de coole bovenbouw. En op het eind moesten wij een liedje zingen.
Het zingen was niet leuk. SCHELTE
Schoolschaatsen
Schaatsen is een sport en wij doen het ook op school dan gaan we met zijn allen naar de
11stedenhal in Leeuwarden en dan gaan we schaatsen ik zit in de hoogste groep samen met
Amarens, Nynke en Daphne. Ik vind schaatsen heel erg leuk. De laatste schaats les vind ik het
allerleukst want dan gaan we de Elfstedentocht schaatsen in het klein. Sybren

