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Agenda
30 september
2 oktober
2 oktober
3 en 4 oktober
9 oktober
10 oktober
16 oktober
16 oktober
28 oktober
29 oktober
30 oktober

Leerlingen vrij, studiedag team
Start Kinderboekenweek
Schoolschaatsen les 1 groep 3-8
Juf Eefje afwezig, juf Petra komt
Schoolschaatsen les 2 groep 3-8
Streetwise groep 1-8
Schoolschaatsen les 3 groep 3-8
Juf Elza afwezig, meester Tjalling komt
Luizencontrole
Leerlingen vrij, studiedag team
Schoolschaatsen les 4 groep 3-8

Eerste nieuwsbrief
Na zes weken vakantie zijn we weer begonnen met het nieuwe schooljaar. Mooi om te zien hoe
enthousiast iedereen de school weer binnen kwam lopen en kinderen elkaar opzochten. We hopen
met elkaar er een geslaagd en mooi schooljaar van te maken.

Even voorstellen
Ik ben Johanna Popkema en ik mag vanaf dit jaar op de Tarissing de IB-er zijn. Ik
woon met mijn man en mijn twee dochters van 9 en 8 in Grou. Ik hou van duiken,
geocachen en tot voor kort was ik ook LOTUS. Dat is zo iemand die het slachtoffer
speelt bij grote oefeningen en EHBO-cursussen. In een vorig leven heb ik in Leiden
bij een grote multinational gewerkt en daarvoor op de Nederlandse ambassade in
Kopenhagen. Ik hou meer van katten dan van honden, ik heb een hekel aan mijn
wekker (vooral als hij geluid maakt) en ik eet wel vlees, maar geen vis.
Johanna

Even voorstellen
Ik ben Eefje Hunia en werk sinds augustus in groep 3,4 en 5 op jullie basisschool
“De Tarissing”. Een paar maanden geleden werd ik door de directie gevraagd of
ik ook naar Spannum wilde komen om in de middenbouw van “De Tarissing” op
donderdag en vrijdag te werken. Ik ben dezelfde dag even door Spannum
gereden. Wat een prachtig dorp met mooie huizen, boerderijen en een
schitterend oud schoolgebouw.
De beslissing was na een ontmoeting met de mensen die op school werken snel
genomen; ik ga naar Spannum.
Ik ben 40 jaar juf in verschillende groepen, maar de laatste 15 jaar voornamelijk
in de bovenbouw. Het was even wennen in de middenbouw, maar ook een
uitdaging. Groep 3 die bezig is om de letters te herkennen en begint te lezen. Ik kan genieten van
alle kinderen die zo hun best doen om te leren. Ik vind het fijn om kinderen te helpen in hun
ontwikkeling. Naast mijn werk als juf heb ik een gezin met man en drie kinderen; twee jongens en
een dochter. Gjalt en Folkert wonen en werken met hun vriendinnen al jaren in Amsterdam en Anne
studeert in Groningen. Op dit moment kan ik elk moment beppe worden van twee kleinkinderen
(best spannend). Ik heb ook hobby’s. Ik vind paardrijden en zeilen leuk, maar ook schilderen en lezen
en in de bergen lange wandelingen maken. Groet Eefje

Feest: afgelopen vrijdag 20 september ben ik beppe geworden van Iman Anne Rahma en zaterdag
21 september van Djurra Eefje Rosa. Super trotse beppe!!!

Schoolschaatsen
Begin oktober beginnen al weer de schaatslessen. Deze vinden plaats op de woensdagochtend van
9.00 tot 9.45 uur (op 2,9,16,30 oktober en 6 november).
We hopen dat we voor deze dagen weer voldoende
chauffeurs kunnen vinden!

Kalender
De nieuwe kalender is ondertussen uitgedeeld met hierop de bekende / bijzondere activiteiten, de
verjaardagen van de leerlingen en natuurlijk de vakantiedagen. Ondanks het controleren is er toch
een fout in geslopen. De telling van de maand mei 2020 klopt niet. Vanaf maandag 11 mei tot en met
dinsdag 26 mei 2020 loopt de telling niet correct. Schoolkamp groep 6-7-8 start op maandag 18 mei
tot en met woensdag 20 mei 2020. Wilt u het thuis wijzigen op uw kalender?

De Gouden weken
De eerste weken is het belangrijk dat wij extra aandacht besteden aan groepsvorming. We hebben
het over de Gouden Weken. Een goed begin is het halve werk! De eerste weken van het schooljaar
zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming. Als er
meteen een goede sfeer ontstaat, is dat prettig voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Het is de
basis voor een fijn schooljaar en een positieve groep. Bij de Gouden Weken ligt het accent op
kennismaken en groepsvormende activiteiten. De groepen maken positieve groepsregels.
Voorbeelden zijn elkaar helpen, goed luisteren, respect hebben voor elkaar en vriendelijk zijn. Deze
regels zijn gedurende het schooljaar leidraad, zo gaan we met elkaar om. Tijdens de gouden weken
worden er regelmatig activiteiten gedaan, met als doel elkaar beter te leren kennen, leren
samenwerken, leren luisteren en jezelf presenteren. De leerkracht bespreekt de
gedragsverwachtingen met de kinderen, hoe gaan we met elkaar om op onze school.

ICT project
Woensdag 9 oktober t/m vrijdag 11 oktober wordt bij ons op school Windows 10 en office 365
geïnstalleerd. Tevens krijgen wij nieuwe computers en zullen de leerkrachten een nieuw mailadres
ontvangen. We kunnen deze dagen enig hinder hebben wat betreft internet gebruik en telefonie.
Leerkrachten zijn mobiel bereikbaar.

Oudergesprekken
In november (week 46) staan de oudergesprekken gepland. Deze oudergesprekken vinden op de
middag plaats en zijn gedurende de hele week in te plannen.

Mediawijsheid
Als team hebben we afgesproken om elke maand in de
nieuwsbrief informatie te geven over sociale media. Sociale media
moeten leuk en veilig zijn. Daar hebben we zelf een rol in.
Dat noemen we mediawijsheid (de verzameling van competenties
die je nodig hebt om actief, kritisch én bewust te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving).
Hoe gebruik je sociale media positief?
Sociale media biedt ons de mogelijkheid om online contact te hebben met mensen over de hele
wereld. Via sociale media kan je veel mensen bereiken. In het onderwijs wordt steeds vaker
succesvol gebruik gemaakt van sociale media. Bijvoorbeeld om de lesstof op een afwisselende
manier aan te bieden aan leerlingen.

Veel scholen zien het als hun opdracht om leerlingen mediawijs te maken, maar hoe? Dat vult iedere
school zelf in. De meeste scholen bieden hun leerlingen medialessen aan. Hoe zorg jij dat jouw kind
veilig online is? Doe de test d.m.v. onderstaande link.
https://kaspersky.nl/cyberkids/
Het geeft je inzicht hoe er thuis met internet wordt omgegaan of er afspraken zijn gemaakt etc. Kort
samengevat: het maakt ons bewust van sociale media. Stel jezelf – en je partner – eens de vraag: wat
voor mediaopvoeders willen we eigenlijk zijn? Hoe gaan jullie zelf om met internet en sociale media,
en wat willen we onze kinderen daarover meegeven? Alleen regels of nog meer? Laat aan je kind zien
dat je betrokken en geïnteresseerd bent, stel vragen ("Wat vind je leuk en wat niet?"), en stel
duidelijke regels. Word niet boos als er iets mis gaat; dat vergroot de kans dat je kind uit zichzelf naar
jou toekomt als hij of zij je nodig heeft. Ook in de puberteit.

Schoolfruit
Deze week hebben wij te horen gekregen dat wij zijn ingeloot voor schoolfruit.
Twintig weken lang wordt er gratis groente en fruit op school geleverd. We starten in week 46
(maandag 11 november 2019) en het eindigt op vrijdag 17 april (week 16) In de volgende nieuwsbrief
komen we hierop terug.

Rienk
Rienk is thuis.
Na een aantal intensieve ziekenhuisweken mocht Rienk in de zomervakantie weer naar huis.
De zorg mochten wij hem vanaf dat moment thuis bieden.
Op dit moment is de weerstand van Rienk nog onvoldoende, wat maakt dat hij extra vatbaar is voor
virussen en bacteriën.
Om risico op besmetting zo klein mogelijk te houden mag hij nog niet naar school of andere
drukbezochte plekken, waar hij met anderen in contact komt.
Zijn herstel verloopt tot nu toe voorspoedig, wij hopen natuurlijk dat dit zich zo door mag zetten.
Hij gaat nog frequent voor controle naar het Prinses Maxima Centrum.
Rienk doet sinds deze week mee met de lessen van groep drie via klassecontact.
Een digitale verbinding tussen school en thuis waardoor hij en zijn klasgenootjes elkaar kunnen zien
en spreken. Het is een prachtig systeem, al hopen we natuurlijk dat het korte tijd nodig zal zijn.
Het liefst zien we Rienk straks weer in het lokaal en op het schoolplein bij alle andere kinderen.
Hartelijke groet familie Altenburg.

Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 31 oktober 2019.

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2

Groep 3-4-5
We hebben het vorige week dinsdag over Prinsjesdag gehad en een stukje van de troonrede
bekeken, vooral de koets met de paarden en de koning en koningin hadden de aandacht.
Er zijn een paar foto's van een vertrouwensoefening bij de kanjertraining, er op vertrouwen dat de
ander je niet laat vallen en je juist wil dragen.
De laatste paar foto's zijn van Nynke en Geke die een muziekles voor de middenbouw hadden
georganiseerd. We hebben samen liedjes gezongen en muziek gemaakt, ze deden het heel goed! Nog
maar een paar weken in groep 3 en nu al een dictee maken met schrijfletters! Super trots op deze
kanjers!

Nieuws uit de bovenbouw!
Staal
Sinds 26 augustus 2019 maken de kinderen van basisschool De Tarissing in Spannum gebruik van de
methode Staal.
Hier komen cijfers te staan die juf Elza geeft voor de Staal methode.
Spelling: 9,0
Taal: 9,0
Staal op de computer: 9,0
Staal categorie-kaarten: 9,0
staal is wel een handige methode ik vind hem sneller, beter en leuker
dan onze vorige methode. Gemaakt door Floor Tulp.

Het Staal project van deze periode is voor groep 6: Amsterdam en voor groep 7+8: strips.

We hebben een nieuw project met WO. We maken een lapbook. Dit is een boek die je kunt lezen
met allemaal grappige vakjes. Op de foto zie je een voorbeeld. Iedere groep maakt een eigen
lapbook. Groep 6 doet het over Eerste boeren en verdwenen steden. Groep 7+8 doet het over grot
Goden en tempel Goden. Ik vind het erg leuk om te doen. Ik vind alles daarvan leuk om te doen.
Amarens.

Hoi ik ben Lucas. Ik zit op CBS de Tarissing. Ik ben hier nieuw maar ik vind hier heel leuk.
Ik zie weer eens iets anders van Nederland. Ik vond het eerst niet leuk dat ik ging verhuizen.
Maar nu vind ik het heel leuk op school. Er zitten nadelen aan verhuizen
Zoals je laat je vrienden achter dat vind niemand leuk maar er zijn ook voordelen.
Je maak ook weer nieuwe vrienden op school.

Gezonde lunchtip uit de bovenbouw!
4 sneetjes volkorenbrood
8 snoepkomkommers
2 el zuivelspread
4 plakjes gerookte zalm
zalm komkommer sandwich
Snijd de snoepkomkommers in plakjes. Bestrijk het brood dun met de zuivelspread.
Beleg twee sneetjes brood met de komkommer en de gerookte zalm. Dek af met de
andere sneetjes brood. Snijd door en serveer.
lunch
2 personen
280 kcal voedingswaarden
10 min. bereiden

