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Informatieblad van Prot. Chr. Basisschool “De Tarissing” 
 

Datum: augustus 2020, 31e jaargang  nr. 1 

=   =    =    =    =    =    =    =    =    =    =    =    =    =    =    =    =    =    =    =    =   =    =  =  =   =    =    =    =    =    = 

Vanuit de directie 
 

Geachte ouders en verzorgers, 

De zomervakantie zit er bijna alweer op en volgende week maandag hopen we alle kinderen weer in 
goede gezondheid te mogen verwelkomen. Ik hoop dat u allen een goede en ontspannen 
zomervakantie hebt gehad, thuis, in Nederland of in het buitenland. De laatste twee weken hebben 
we mogen genieten van het mooie weer en daardoor was het ook thuis met de nodige verkoeling 
goed vertoeven. Na een lastig half jaar door het coronavirus zijn we het schooljaar naar 
omstandigheden goed geëindigd en mochten we de laatste maand weer volledig naar school. Op 1 
juli hebben we afscheid genomen van groep 8 en konden we in de buitenlucht de kinderen van groep 
8 toch nog even in het zonnetje zetten. Het was mooi dat vrijwel alle ouders hierbij aanwezig konden 
zijn. Nadat de ouders waren vertrokken, hebben de kinderen die avond en nacht in school 
gekampeerd met als verrassing midden in de nacht een toernooi lasergamen op het plein. Een 
geslaagde avond, die de kinderen zich later nog goed zullen herinneren.  
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We moeten in deze dagen ook constateren dat het coronavirus ons nog niet heeft verlaten en dat er 
we er ook in onze regio nog steeds mee te maken hebben. Dit betekent dat we nog steeds goed op 
onze hoede moeten zijn en dat we de maatregelen van voor de vakantie grotendeels ook na de 
vakantie zullen continueren. U heeft hierover eerder deze week een brief van het PCBO mogen 
ontvangen. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en zullen daar waar nodig is 
aanpassingen doen. Hoe we de komende weken te werk gaan, leest u verderop in deze nieuwsbrief.   

Namens het team van ‘De Tarissing’, 

Rudolf de Vreeze 
 

Kind op Maandag 
In de eerste weken van het schooljaar lezen we uit het boek Exodus. Het volk Israël leeft in slavernij 
in Egypte, waar ze hard moeten werken voor de farao. Zo heeft God het niet bedoeld; daarom krijgt 
Mozes de opdracht om het volg uit Egypte te leiden. Ze hebben een lange weg te gaan, dwars door 
de woestijn. Samen op weg naar de vrijheid.  

Gebed 
 

Goede God, 
 

Aan het begin van dit schooljaar danken we dat we hier mogen zijn. 
Voor ons is er altijd een plekje op school en in de klas. 

Er zijn vrienden en vriendinnen om samen mee te leren en te spelen. 
Er zijn juffen en meesters die ons dingen willen leren. 
En er zijn boeken en materialen, meer dan genoeg. 

Goede God, we denken aan kinderen die graag naar school zouden gaan, 
Maar dat niet kunnen omdat ze ziek zijn of omdat ze in landen leven waar oorlog is.  

Wilt u meehelpen zodat ook die kinderen weer kunnen leren voor later?  
Wij willen graag ons best doen om iedereen weer een fijn plekje te bieden.  

Wij willen proberen elkaar te helpen en er voor elkaar te zijn. 
Wilt u bij ons zijn? 

Dank u God, 
Amen 

(Kind op Maandag) 
 

Schoolzone 
Zoals u wellicht hebt gemerkt, is een deel van de Tjaerdawei deze week afgesloten wegens 
onderhoudswerkzaamheden. Ook wordt de schoolzone opnieuw ingericht. We hopen dat we 
maandag 17 augustus allemaal weer over de Tjaerdawei naar school kunnen gaan. Hieronder alvast 
een kleine impressie van de schoolzone. 
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Personeel 
 

Iedereen is de vakantie in goede gezondheid doorgekomen en ons team zal 
maandag dan ook in zijn volledigheid de werkzaamheden op gaan pakken. 
Na de vakantie mogen we ook juf Tineke de Jong bij ons op school 

verwelkomen. Juf Tineke was actief op De Frissel als IB-er en leerkracht en gaat na een ziekteperiode 
bij ons op school re-integreren. We hopen juf Tineke een warm plekje te kunnen geven.  
 

Agenda 
 maandag 17 augustus:    eerste schooldag 

 donderdag 20 augustus: hoofdluiscontrole 

 vrijdag 28 augustus:       op deze dag worden er PR-foto’s gemaakt voor o.a. de schoolgids en    
 website. In Parro kunt u bij instellingen uw privacy-voorkeuren 

aangeven. 

 woensdag 2 september:  schoolfotograaf 
 

Schoolfotograaf 
Op woensdag 2 september komt de schoolfotograaf op school. Aangezien we 
vorig jaar niet helemaal tevreden waren over de kwaliteit van de foto’s en de 
levering hebben we voor een andere schoolfotograaf gekozen dan vorig jaar. 
Dit jaar worden de foto’s gemaakt door ‘Nieuwe Schoolfoto’. Naast de 
individuele foto’s en groepsfoto’s zullen er ook broer(s)/zus(sen) foto’s worden gemaakt en is het na 
schooltijd ook mogelijk om met oudere broers of zussen op de foto te gaan, die niet meer bij ons op 
school zitten. Dit gebeurt op basis van inschrijving. Hierover ontvangt u later meer informatie.  
 

Schoolgids en kalender 
In de bijlage vindt u ook onze schoolgids en kalender voor het komende schooljaar. Wel kunnen er 
nog een aantal data gewijzigd worden. Hierover informeren we u tijdig. Zowel de schoolgids als de 
kalender zijn vanaf volgende week ook op onze website terug te vinden: 
https://detarissing.pcbodantumadiel.nl. 
 

Peuterspeelzaal “De Oesterkes” – Kindcentrum De Tarissing 
 

 

 

 
Voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van KidsFirst en met ingang van volgende 
week mogen we Vandaag dan ook verwelkomen in De Tarissing waar ze naast de BSO ook de 
peuteropvang gaan verzorgen. De nieuwe inrichting van de peuterspeelzaal is deze week dan ook in 
volle gang om volgende week goed te kunnen starten. Na de herfstvakantie gaan we starten met 
KDV, kinderopvang vanaf 0 jaar. Hiervoor zijn we momenteel bezig een inpandige slaapruimte te 
creëren. Dat betekent dat er voor de school en het dorp opvang en onderwijs komt voor kinderen 
van 0 t/m 12 jaar. Dat biedt prachtige mogelijkheden voor kinderen en is heel goed voor de 
leefbaarheid van Rinsumageast. Alles wat kinderen nodig hebben, heeft De Tarissing te bieden! 
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Naar school m.i.v. maandag 17 augustus 
Zoals in de inleiding al aangegeven, blijven een aantal van de coronamaatregelen in en rond school 
ook na de zomervakantie van kracht. Hieronder leest u hoe we ook de komende tijd te werk gaan.  

Gezondheid  

Kinderen kunnen naar school als zij zelf goed gezond zijn en als iedereen binnen het gezin 
gezond is en geen klachten heeft. Als er sprake is van neusverkoudheid, een loopneus, 
keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid binnen het gezin houdt u uw kind(eren) 
dan alstublieft huis. In dit geval kunt u dit gewoon telefonisch melden bij school. 
Kinderen van groep 1 en 2 mogen met een neusverkoudheid wel naar school. Ook als er 
sprake is van hooikoorts of chronische verkoudheid mag uw kind gewoon naar school. Bij twijfel kunt 
u even contact opnemen met school. Wanneer wij als team twijfelen aan de gezondheid van uw 
kind(eren) zullen we na intern overleg contact met u opnemen. Het is goed dat u alvast nadenkt over 
eventuele opvangmogelijkheden indien de situatie zich voor gaat doen.  

Anderhalve meter 

Kinderen hoeven als ze op school komen geen anderhalve meter afstand tot elkaar te 
bewaren. Voor ons als team geldt wel dat we anderhalve meter afstand tot elkaar 
moeten bewaren. Tussen kinderen en leerkrachten houden we voor zover mogelijk 
ook 1,5 meter afstand. Tussen leerkrachten en ouders blijft dit ook van toepassing.  

 

Brengen en halen 

We willen u vragen uw kind tot het plein te brengen en te halen. We vertrouwen erop, dat u als 
ouders onderling bij het brengen en halen de 1,5 meter afstand in acht neemt.  

Ouders mogen de school ook de komende tijd niet betreden en kunnen alleen op afspraak de school 
bezoeken. Stagiaires en externe professionals mogen de school wel weer bezoeken indien ze gezond 
zijn en geen klachten hebben.  

We blijven gebruik maken van vier verschillende ingangen zoals we dat voor de vakantie ook deden.  
We hebben gemerkt dat dit ook een stuk rust in de school geeft. De peuters gaan via de 
peuterpleiningang naar binnen. Groep 1 en 2 gaan via de ingang aan het kleuterplein naar binnen. De 
kinderen lopen zelfstandig naar het kleuterplein. We hebben gezien dat ze dit ook heel goed zelf 
kunnen. De groepen 3, 4, 5 en 6  gaan via de hoofdingang naar binnen. Groep 7 en 8 gaan via de 
pleiningang naar binnen bij de bovenbouwlokalen.  

Aanwezig  

De kinderen zijn vanaf 08.15 uur gewoon weer welkom op het schoolplein. Na de bel van 08.25 uur 
worden ze door de groepsleerkracht opgehaald. De groepen 3 en 4 verzamelen zich onder de 
overkapping bij de bankjes bij de hoofdingang. Groep 5/6 verzamelt zich bij de overkapping aan de 
kant van De Beijer. Groep 7 verzamelt zich bij de tafeltennistafel en groep 8 bij de pannakooi. Na 
iedere pauze verzamelen we ons op dezelfde plaats. In de bijlage een plattegrond waarop de 
verzamelpunten en ingangen staan aangegeven.  
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Pauzes 

Voor de zomervakantie pauzeerden de leerlingen van groep 3/4 op het kleuterplein. We zagen dat 
dit weer een hele belevenis was en dat ze ontzettend leuk hebben gespeeld. Om m.n. ook de 
overgang van de peuters naar kleuters soepel te laten verlopen, hebben we ervoor gekozen om dit 
de komende periode ook nog zo te houden. De groepen 5/6, 7 en 8 pauzeren op het grote plein. De 
speeltoestellen worden wisselend aan de verschillende groepen toegekend. Veel kinderen maken in 
de pauze gebruik van de springtouwen. Hiervoor is voldoende plaats naast de overkapping van De 
Beijer.  

Hygiënemaatregelen  

We blijven de hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk volgen. De kinderen 
ontsmetten bij binnenkomst hun handen en zullen regelmatig hun handen wassen in 
het lokaal. Hiervoor gebruiken we desinfecterende zeep.  

Traktaties 

Met ingang van het nieuwe schooljaar is het weer toegestaan om op school te 
trakteren. De traktaties moeten natuurlijk wel aan een paar regels voldoen. Dit betekent dat alleen 
voorverpakte traktaties uitgedeeld mogen worden en dus geen etenswaren die thuis bereid zijn.  Dit 
betekent niet dat er alleen op snoep kan worden getrakteerd, maar dat er zeker ook vele gezonde 
coronaproof alternatieven beschikbaar zijn. Mocht u behoefte hebben aan inspiratie, dan kunt u o.a. 
de volgende website bezoeken: https://www.ladylemonade.nl/trakteren-op-school-corona-
traktaties/. 
 
Mocht u vragen hebben over een mogelijke traktatie, neemt u dan gerust even contact op met de 
groepsleerkracht. 

Ziekte en vervanging 

We zullen hierover dan z.s.m. informeren. In geval een leerkracht ziek is of om medische redenen 
niet (meer) op school kan zijn, proberen we vervanging te regelen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan 
dient u uw kinderen zelf thuis op te vangen.  

*** 
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