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3 november
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26 november

Uiterlijk inleveren enquête (voor ouders)
Nationaal schoolontbijt
Inplannen oudergesprekken via Parro
Bazar spelletjes middag onder schooltijd
Alle leerlingen vrij
Oudergesprekken
Bibliotheekbezoek groep 3-4-5 gaat niet door!

Lief en leed
De activiteitencommissie heeft afscheid genomen van Connie. Connie ook wij willen jou via deze weg
bedanken voor al je inzet!

Voor Connie,
Connie een bedankje voor jou.
Want jij bent de Tarissing zo trouw.
Zeven jaren heb jij je voor de school ingezet.
Soms hard werken maar vaak ook met pret.
Hard werken met de geldstromen,
Want die bleven maar binnenkomen.
En soms, tot groot verdriet,
Komt het geld er niet.
En dan moet je er weer achteraan.
Dat heb jij vast veel gedaan.
Maar pret had je ook vaak!
Met het ‘levend stratego’ als hoofdzaak!
In de afgelopen 7 jaar is er veel veranderd,
De 7 koppige ouderraad veranderde in,
De activiteitencommissie met 4 man er in.
In deze vreemde corona-tijd
Kunnen wij tot onze grote spijt,
Geen vrijwilligers borrels o.i.d. organiseren,
En daar jou met wat aandacht en een cadeau eren!
Dus doen we het op deze manier.
En geven wij jou met veel plezier,
Deze mooie orchidee,
Hopelijk gaat deze net zo lang als jou AC-carrière mee!
Connie heel hartelijk bedankt voor al jou inspanningen!
Hartelijke groeten van de Activiteiten commissie,
Jan Jacob, Saskia en Ytsje.

Afscheid juf Petra
Afgelopen dinsdag hebben wij afscheid genomen van juf Petra. We willen juf Petra via deze weg
nogmaals bedanken voor de periode dat zij bij ons op school heeft gewerkt. Juf Petra bedankt.

Corona nieuws
In Nederland zitten we volop in de tweede Corona golf. We merken dat het dichterbij komt en dat
steeds meer mensen besmet raken. Door bepaalde activiteiten niet door te laten willen we het risico
minimaliseren. Eén van de acties van het verzetten van de ouderavond. De MR heeft in
samenwerking met het team een enquête ontwikkeld. Alle ingevulde enquêtes worden verzameld en
besproken tijdens de MR vergadering. D.m.v. de enquête hopen we meer inzicht te krijgen en dat het
onderwerp leeft in het dorp is ons wel duidelijk. Mocht u andere vragen hebben voor de MR dan
kunt contact met de MR opnemen of de MR een mail sturen: mrspannum@gmail.com

Even voorstellen
Hallo allemaal!
Ik ben Bente Bleekveld (juf Bente) en ik ben 18 jaar. Ik
woon in Wjelsryp. Ik zit in het tweede jaar van de pabo. Dit
betekent dat ik word opgeleid tot basisschoolleerkracht. Ik
studeer aan de NHL-Stenden in Leeuwarden. Ik ga fulltime
naar school en loop één keer in de week stage. Ik ben elke
dinsdag aanwezig. Ongeveer 1 keer in de maand loop ik
een hele week mee. Ik zal tot eind januari stage lopen in
groep 3/4/5. Na deze periode ga ik naar de bovenbouw. Ik
heb het tot nu toe ontzettend naar mijn zin hier in
Spannum, en ik kijk uit naar de rest van het schooljaar!

Kerst
Dit jaar geen gezamenlijke kerstviering in de kerk, maar een kerstviering met kerstdiner op school
voor alle leerlingen, wel zonder ouders. Dit vindt plaats op 17 december a.s. om 17.00 uur. Meer
informatie ontvangt u begin december van de kerstcommissie.

Sinterklaas op school
In overleg met de MR is besloten om het Sinterklaasfeest dit schooljaar anders te organiseren. Een
intocht, zoals vorig jaar, zit er dit jaar niet in. Het team en de AC commissie zijn aan het brainstormen
wat wel mogelijk is en hoe we dat gaan toepassen. Het Sinterklaasfeest op school gaat door op
donderdag 3 december, met de nodige wijzigingen, maar we gaan er wel een groot feest van maken!
Meer informatie volgt via de Sinterklaascommissie.

Oudergesprekken
In de week van 16 – 20 november a.s. staan de oudergesprekken gepland. Vanaf dinsdag 3 november
kunt u via Parro het oudergesprek inplannen. Door alle Corona maatregelingen hebben wij er voor
gekozen om de oudergesprekken van 10 minuten via Teams te plannen.

Gymnastiek
Vanaf donderdag 5 november a.s. komt Marco Soeten (beweegsportcoach gemeente Waadhoeke)
onze gymnastieklessen verzorgen. Wij zijn blij dat we dit voor dit schooljaar met de gemeente en de
buurtsportcoach hebben kunnen regelen. De gymnastiek dag blijft hetzelfde, maar de tijden zullen
wijzigen. We hebben de volgende constructie bedacht:
Oneven weken:
- Groep 3-4-5: 09.30-10.20 uur gymnastiek van juf Joke
- Groep 6-7-8: 10.35-11.35 uur gymnastiek van de buurtsportcoach (+ juf Judith)
Even weken:
- Groep 6-7-8: 09.30-10.20 uur gymnastiek van juf Judith
- Groep 3-4-5: 10.35-11.35 uur gymnastiek van de buurtsportcoach (+ juf Joke)

Bazar
Dinsdagmiddag 3 november worden alle leerlingen in twee groepen verdeeld. Groep 1-4 gaat van
12.15-13.00 uur typische bazar spelletjes spelen in Us Gebou. Groep 5-8 is van 13.00-13.45 uur aan
de beurt. Niemand hoeft geld mee te nemen. De bazar prijsjes zijn al gekocht. We hopen op een
leuke en gezellige middag. Via deze weg willen wij de bazar commissie bedanken dat zij dit mogelijk
hebben gemaakt.

Schoolontbijt
Dinsdagochtend 3 november starten alle leerlingen in de eigen groep met een
schoolontbijt. Belangrijk is dat iedere leerling een bord, beker en bestek
meeneemt. Samen hopen we te genieten van een gezond ontbijt.

Gezonde school
Het Voedingscentrum introduceert de Eetwissel
2 januari 2019
Nederland gaat Eetwisselen. Met een Eetwissel maak je een stapje binnen wat je nu al eet en drinkt.
Je neemt bijvoorbeeld een keer een glas water in plaats van cola. Of je kiest voor dat
volkorenbroodje en niet voor het witte bolletje. Met elke Eetwissel zorg je vandaag al beter voor
jezelf en het milieu. Iedereen kiest zijn eigen wissel, en dat kan elke dag opnieuw.
De boodschap van het Voedingscentrum bij de Eetwissel? Laat je niet gek maken! Grote
veranderingen hou je moeilijk vol, zet daarom kleine stapjes richting de Schijf van Vijf.
Het eetwisselspel:

https://eetwisselspel.voedingscentrum.nl/

Het goede doel schooljaar 2020-2021
Dit jaar hebben wij met elkaar besloten om te sparen voor zomerpakketten.
Publicatiedatum: 06-07-2020
“Jaaa, ik wou al mijn hele leven naar de bioscoop!” riep Julia (6) bij het zien van de
bioscoopkaartjes in haar Zomerpretpakket. Zij is één van de 5.000 blije kinderen die dit jaar een
pakket ontvangen.
De Zomerpretpakketten zorgen voor een beetje extra pret voor kinderen die in armoede leven en
weinig bijzonders meemaken in de zomervakantie. Er is geen geld. Soms zelfs niet voor een ijsje. En
dat terwijl de zomers van hun vriendjes en buurtkinderen wel gevuld zijn met leuke dingen. Dat moet
anders! Daarom kwam Kinderhulp voor het vierde jaar op een rij met Zomerpretpakketten. Een tas
vol leuke spullen voor de zomer: tóch een voetbal, een leesboek, een middagje bioscoop en meer. En
dankzij vele donateurs en sponsoren konden er dit jaar 5.000 pakketten gevuld worden.
Spaart u met ons mee? Iedere maandagochtend staat de spaarpot op tafel in iedere bouw

Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief verschijnt in het nieuwe schooljaar op 26 november 2020

Nieuws uit groep 1-2
Yoga les

Bijdrage van de middenbouw
Deze maand hebben we veel beleefd in de klas. Juf Bente geeft regelmatig les en bedenkt de
leukste dingen, bv een les over de natuur waarbij we planten hebben gestekt en natuurlijk
hopen dat we over een poosje ons eigen plantje mee naar huis te kunnen nemen. Vorige
week was ze de hele week op school en gaf ze een Friese les over mode. Toen hebben de
kinderen hun eigen kleding ontworpen en hun zelfgetekende pop daarmee aangekleed.
Voor de herfstvakantie was het kinderboekenweek en een aantal foto’s zijn al gedeeld via
Parro. Hier volgen er nog een paar. Er viel veel over het thema “Vroeger” te vertellen: hoe
werden vroeger bruggen gebouwd? Wie was Albert Einstein? Wat valt er over ridders en
kastelen te vertellen? En Vikingschepen met zeerovers? We hebben oude spelletjes
gespeeld, zoals ‘zakdoekje leggen’ en ‘zitten maar Japie zit’. Tollen was vroeger een geliefd
spelletje en we hebben er zelf ook eentje gemaakt. Tot slot hebben we de oude
stoommachines weer laten draaien, de kinderen waren zeer onder de indruk!

Nieuws uit de bovenbouw
Juf Petra is weg
Juf Petra is weg. De laatste dag hebben we bij de lunch tosti’s gegeten.
En daarna hebben we na de pauze hebben we drumles gehad dat was super leuk.
Toen gingen we spelletjes doen en dat was super leuk. We deden het weerwolven spel.
en toen gingen we afscheid nemen van juf Petra nemen. Toen gingen het cadeau aan juf Petra geven.
Ze vond het cadeau heel leuk. En we kregen een traktatie dat was super lekker. Menno en Isa

Jan-Willem
Jan Willem is twee weken geleden verhuist in de herfst vakantie. Toen is hij in
Witmarsum gaan wonen met zijn familie. Jan Willem is op een donder dag middag
naar Witmarsum verhuist. En ik hoop dat ze het er fijn gaan hebben en ik ga
hem wel missen. Maar ik kom er wel eens op bezoek en zie ik hem nog wel
En ik kom gelukkig nog wel op zijn verjaardag . Wytse

Ik Ids.
Mijn hobby’s zijn: fries dammen en kick boksen en zingen in een jongenskoor.
Mijn lievelings dier is: een hond en konijn.
Ik hou erg van: vlechten en armbandjes maken. Mijn lievelings kleur is: aqua blauw. Ik woon in
wommels en spannum wand ik ga verhuizen.
Eli op school
Juf Elza was tot 2 weken na de herfstvakantie met zwangerschapsverlof. Op 28 oktober 2020 was
haar eerste dat weer op school. Maar ze was eerder al gekomen op 1 oktober want dan was de
schoolfotograaf er. Ze nam haar kind Eli mee van 4 maanden oud. Ze had nog geen een woordje
gezecht en lag in de kinderwagen. Ze was heel blij en kreeg heel veel aandacht van de kinderen. na
een paar foto's gingen ze weer weg.

Eli at school
Miss Elza was on maternity leave until 2 weeks after the autumn break. On October 28, 2020, her
first was back at school. But she had come earlier on October 1st because then the school
photographer was there. She took her 4-month-old child Eli. She hadn't said a word and was in the
stroller. she was very happy and got a lot of attention from the kids. after a few pictures they left
again
Geke & Sjoerdsje
drumles
14 oktober kregen wij drumles 😊.
Van een drummeester.
Het was heel leuk maar, ook knetter luid we hadden koptelefoons op.
Het is onbekend hoeveel drumlessen we krijgen.
We moesten fruit spelen appel was 2 keer slaan en sinaasappel 4 keer.
We hebben ook we will rock you gespeeld 😊.
In het middellokaal kregen we de drumles.
Er waren heel veel trommels. Einde
Door Inger en Alianne.

Kinderboekenweek 2020
Wij hadden de Kinderboekenweek dit jaar weer. Het thema van deze Kinderboekenweek was: en
toen. De leerlingen mochten van groep 6,7 en 8 mochten dit jaar ook voorlezen. Ik heb zelf ook
voorgelezen. Ik heb zelfs het opening ’s boek voorgelezen. We hebben ook spelletjes gedaan. Ik was
leider van een spelletje. Groep 6,7, en 8 hebben ook nog een verhaal geschreven, ik had ook nog het
langste verhaal. Het project van het verhaal hete goudengriffel. Ik denk dat mijn verhaal niet de
goudengriffel had gekregen maar ik heb mijn best gedaan. En op het einde las Jan Willem het laatste
boek en aten we gezellig tosti ‘s. Schelte Boonstra

