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Informatieblad van CBS  De Tarissing 
 

Datum: september 2020, 31e jaargang  nr. 2 

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

Vanuit de directie 
Geachte ouders en verzorgers, 

De maand september is alweer aangebroken en de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar zijn 
alweer voorbij. We zijn blij dat we alle kinderen en leerkrachten weer in goede gezondheid op school 
hebben mogen begroeten. Het is natuurlijk ook wel weer even wennen voor zowel de kinderen als de 
leerkrachten. We hebben een aantal personele verschuivingen gehad en de kinderen zitten dit jaar 
weer in een nieuwe combigroep. Het is mooi om te zien dat het na een aantal weken weer vorm 
begint te krijgen. Het is ook goed om u als ouders weer in de schoolomgeving te mogen begroeten. 
Alhoewel de school voor u als ouders zonder afspraak nog niet toegankelijk is, is er altijd ruimte voor 
een praatje bij het plein en ‘over de heg’. Zoals eerder aan u bericht kon de informatieavond van 8 
september geen doorgang vinden omdat het onder de huidige omstandigheden helaas niet mogelijk 
is om de 1,5 meter in het gebouw te handhaven wanneer er van iedere leerling één of meerdere 
ouders aanwezig zijn. De kinderen hebben dinsdag een informatiefolder mee naar huis gekregen 
zodat u op de hoogte bent van het reilen en zeilen in de groep van uw kind.  Gelukkig zijn er ook veel 
activiteiten weer opgestart. Zo is juf Monique van de Wâldsang op maandag weer aanwezig om 
muziekles te geven. Ook mogen we weer gebruik maken van de gymzaal in de Beijer en kijken we 
voorzichtig welke excursies doorgang kunnen vinden. Zo krijgt ons ‘nieuwe normaal’ steeds meer 
vorm en kunnen we het komende schooljaar weer samen gaan werken aan goed onderwijs op onze 
school en inhoud geven aan onze slogan:  

'Leerlingen de kans geven zichzelf, binnen een veilige schoolomgeving, op hun eigen wijze, 
te ontwikkelen'.   

Namens het team van ‘De Tarissing’, 

Rudolf de Vreeze 
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Kind op Maandag – Ik zal er zijn… 
God stuurt Mozes naar de farao om te vertellen dat hij het volk Israël moet laten gaan. Mozes ziet 
allerlei bezwaren, maar God zegt: Ik ga met je mee. Ook Mozes’ broer Aäron gaat mee naar Egypte.  
 
Gebed      

Goede God, 
 

U bent er, u zal er zijn. 
Geef dat we uw roepstem horen.  
Geef dat we uw naam verstaan.  

U bent er, u zal er zijn,  
Voor ons en voor iedereen.  
Geef dat we er zijn voor u.  

Geef dat we er zijn voor elkaar, 
Als we blij zijn, als we bang en verdrietig zijn,  

zomaar elke dag.  
Lieve ander, lieve medemens, 

Ik zal er zijn voor jou.  
 

Dank u God. 
 

Amen 
(Kind op Maandag) 
 

Personeel 
Dit schooljaar mogen we juf Tineke en meester Gerben bij ons op school 
verwelkomen. Juf Tineke is aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag. 
Meester Gerben op dinsdag.  
 

Even voorstellen… 
 
Mijn naam is Tineke de Jong en ik ben 52 jaar. Samen met mijn 
man Tonny en onze kinderen Niels (22) en Irsa (19) woon ik in 
Tytsjerk. Mijn hobby’s zijn lezen, handwerken, tuinieren (onder 
andere in de moestuin), musea bezoeken, salsa latin solo dansen, 
wandelen, fietsen en sporten in de sportschool. Ik ben ook net 
begonnen met suppen, wat erg leuk is. Ik heb voor de zomer-
vakantie afscheid genomen van de kinderen, collega’s en ouders 
van de Frissel in Feanwâlden. Ik ben daar 15 jaar werkzaam 
geweest als leerkracht en ib-er. Een prachtige tijd heb ik daar 
gehad en heb er met veel plezier gewerkt. Na een ziekteperiode 
ben ik nu begonnen met re-integreren op De Tarissing. Mijn 

derde school binnen PCBO Dantumadiel, waar ik al bijna 28 jaar werkzaam ben. Geen dag is hetzelfde 
als je in het onderwijs werkt, dat maakt het zo leuk. Ieder kind is verschillend en ze staan open voor 
elkaar en de wereld om hen heen. Het is dagelijks genieten van hun nieuwsgierigheid en spontaniteit. 
Het werken met hen heeft mij altijd veel voldoening gegeven. Ik hoop dit ook op de Tarissing weer te 
kunnen ervaren. Ik heb al kennis gemaakt met de collega’s en kinderen. Het was een warm welkom! 
Helaas ontmoet ik geen ouders binnen school. Maar nu u weet wie ik ben, ontmoeten wij elkaar vast 
buiten wel eens. Ik zal verschillende werkzaamheden oppakken. Ik ben nu bijvoorbeeld leestoetsen 
aan het afnemen. Ik ben op maandag, woensdag en vrijdag op school. Eerst een paar uurtjes ’s 
morgens om dit langzaam te gaan uitbreiden. Ik probeer zoveel mogelijk op de fiets te komen, als het 
weer dit toe laat. De route tussen Tytsjerk en Rinsumageest is in ieder geval prachtig om te fietsen. 
 

Ik hoop u binnenkort eens te ontmoeten! 
 
Hartelijke groet, Tineke de Jong  
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Even voorstellen… 
  

Hallo ouders, verzorgers en alle andere lezers van deze nieuwsbrief.  

Weer een nieuw gezicht binnen de Tarissing. Ik zal mijzelf daarom 
even voorstellen. Ik ben Gerben Sijtsma, ik ben 21 jaar oud en ik 
kom uit Dokkum. Momenteel zit ik in het vierde jaar van de pabo. 
Dat betekent dat ik dit jaar mijn eindstage zal moeten doen. Deze 
eindstage zal beginnen in februari en stopt wanneer de 

zomervakantie begint. Tijdens mijn eindstage zal ik groep 7 draaien. 
Dit doe ik op de maandag, dinsdag en woensdag. Ik proef alvast wat 

van de sfeer binnen de groep en de school, door op de dinsdagen 
aanwezig te zijn en een aantal lessen te geven. De komende tijd ga ik mij vooral bezig houden met 
een onderzoek dat alles te maken heeft met meertaligheid. Naast mijn passie voor de verschillende 
talen binnen een school heb ik ook een grote passie voor muziek. Hier hoop ik dit jaar ook veel mee te 
kunnen doen. 
Ik hoop dat dit een fantastisch jaar wordt! 

 

Agenda 
o Dinsdag 8 september: informatiefolder; 
o Donderdag 10 september: meester Gerben jarig; 
o Dinsdag 15 september: studiemiddag team, kinderen 12.00 uur vrij; 
o Donderdag 17 september: juf Douwina jarig; 
o Maandag 21 september: kinderschoolraad; 
o Donderdag 24 september: omkeergesprekken;*  
o Maandag 28 september: MR en schoolraad; 
o Dinsdag 29 september: omkeergesprekken;* 
o Woensdag 30 september: start Kinderboekenweek (thema ‘En toen’). 
 
*De omkeergesprekken zullen digitaal plaatsvinden in Microsoft Teams. Na opgave ontvangt u een 
digitale uitnodiging. Begin volgende week ontvangt u meer informatie over de omkeergesprekken. 
 
 

Schoolfotograaf 
Op woensdag 2 september was de schoolfotograaf op school en zijn alle kinderen en groepen op de 
foto gezet. Ook na schooltijd was er veel belangstelling voor de broer-zus foto’s. Voor de jongsten was 
het best nog wel een beetje spannend, maar het was een geslaagde dag en we hopen dat de foto’s net 
zo geslaagd zullen zijn. Zodra de foto’s beschikbaar zijn, ontvangt u een kaartje met bestel-/ inlog-
gegevens van de fotograaf. We verwachten dat dit rond het eind van de maand zal zijn.  
 
 

Parro – privacyvoorkeuren en contactgegevens 
Inmiddels zijn de meeste kinderen in Parro aan de juiste groep gekoppeld. Dit is 
handig voor de communicatie met de groepsleerkracht(en) en ontvangen van 
informatie. Mocht uw (mail)adres en/of telefoonnummer(s) zijn verander dan kunt 

u dit via de mail doorgeven aan adm.tarissing@pcbodantumadiel.nl  
Ook kunt u in Parro bij instellingen uw privacyvoorkeuren aangeven m.b.t. het gebruik van 
beeldmateriaal. Het is goed om dit aan het begin van het schooljaar weer even te controleren.  
 
 

 

mailto:adm.tarissing@pcbodantumadiel.nl
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Gymtijden 
De gymzaal in de Beijer is weer toegankelijk voor de gymlessen van school. De kinderen hebben op 
de onderstaande dagen/tijden gym: 
 

Groep Dag Tijdstip 
1 en 2 Dinsdag 

Donderdag 
Vrijdag  

10.30-11.15 uur 
10.30-11.15 uur 
10.30-11.15 uur 

3 en 4 Dinsdag 
Donderdag 

13.15-14.00 uur 
11.15-12.00 uur 

5 en 6 Dinsdag 
Donderdag 

13.15-14.00 uur 
13.15-14.00 uur 

7 en 8 Maandag  
Donderdag 

13.15-14.00 uur 
12.30-13.15 uur 

  
 
 

Nieuwe rekenmethode 
In het nieuwe schooljaar zijn we in alle groepen gestart met de 
rekenmethode Pluspunt (basis papier). Het basislesmateriaal wordt 
op papier aangeboden met een aanvulling van digitale leermiddelen 
(o.a. oefensoftware). Om een stevige rekenbasis te leggen, moeten 
kinderen niet alleen de juiste antwoorden weten, maar deze ook 
snel kunnen geven. In rekenonderzoek wordt dit Power en Speed 
genoemd. Power is de fase vóór het automatiseren: pas als je het 
beheerst, mag je op tempo oefenen. De basisvaardigheden voor 
Speed zijn verdeeld over de zogenoemde rekendrempels. Voor Pluspunt is een eigen versie van deze 
rekendrempels gemaakt. Deze drempels en vaardigheden zijn de bouwstenen in de Pluspunt 
Rekenmuur. 
In de eigen taken worden de automatiseringsdoelen aangeboden. Mocht een kind een doel nog niet 
beheersen, dan wordt teruggeschakeld naar een onderliggend doel. Doelen die een kind beheerst 
komen na enkele maanden terug in de onderhoudstaken, als herhaling om te controleren of ze nog 
steeds worden beheerst. De kinderen werken met leerwerkboeken en er is veel, optionele, oefenstof 
(conditietraining) aanwezig. De afgelopen weken is het instapblok afgerond. De kinderen krijgen 
binnenkort hun werkboek mee naar huis zodat u als ouder ook kunt kijken waar we de afgelopen 
periode aan hebben gewerkt. In het werkboek zitten extra oefeningen die de kinderen, eventueel 
thuis, nog kunnen (af)maken. Het zou fijn zijn dat, met name de kinderen die nog moeite hebben met 
bepaalde opdrachten, dit thuis kunnen doen. 
 
Juf Ria, rekencoördinator 
 

Kindcentrum De Tarissing 
 

 

 

 
De start van dit schooljaar was bijzonder te noemen.  Op 14 augustus hadden we een gezamenlijke 
startdag met onze collega’s van ‘De Oesterkes’. Deze startdag stond in het teken van de vorming van 
ons kindcentrum De Tarissing. We waren die dag met 17 personen aanwezig die allen betrokken zijn 
bij de opvang en het onderwijs van kinderen van 0-12 jaar in Rinsumageast. Een mooie groep van 
betrokken professionals die het komende jaar verder vorm en inhoud gaan geven op weg naar ons 
kindcentrum. We hebben o.a. met elkaar gesproken en nagedacht over wat kinderen van nu nodig 
hebben om in de toekomst hun plek in te kunnen nemen in deze maatschappij en de betekenis 
daarvan voor het aanbod van kindcentrum De Tarissing. Dit jaar volgen meerdere bijeenkomsten om 
verder vorm te geven aan onze gezamenlijke visie en invulling hiervan.  
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Deze maand wordt er ook gesproken met de kinderschoolraad over wat zij denken dat kinderen en 
het dorp in de toekomst nodig zullen hebben. We zijn erg nieuwsgierig naar hun ideeën over hoe het  
kindcentrum eruit moet zien.  Ook de input van ouders/verzorgers is van groot belang. Graag willen 
we kijken welke behoeften er onder de ouders/verzorgers zijn voor het toekomstige kindcentrum De 
Tarissing. De komende maand gaan we ook uw wensen voor ons kindcentrum inventariseren, 
hierover ontvangt u later meer informatie.  

Kind wel of niet naar school? Beslisboom 
Als een kind (lichte) verkoudheidsklachten heeft, dan is het soms lastig af te wegen of een 
kind wel of niet naar school kan. Brancheorganisaties van de kinderopvang hebben een 
handige beslisboom gemaakt voor de kinderen van 0 t/m 6 jaar en voor 7 t/m 12 jaar. Deze 
vindt u in de bijlagen.  Mocht u ondanks deze beslisboom vragen hebben over het wel of 
niet naar school kunnen/mogen gaan, neemt u dan gerust even contact met ons op.  

Nieuws van…… De Oesterkes 

In iedere Hounewipper krijgt u nieuws uit één van onze groepen. In deze Hounewipper de eer aan 
onze de collega’s van de Oesterkes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbij een update van Vandaag Kinderopvang! We zijn nu bijna vier weken “los”, en dat gaat heel 
goed! Onze groepsruimte is nu klaar, ook al moeten enkele wanden nog even een fris sausje op de 
muur krijgen….Er is nieuw meubilair, mooie nieuwe houten huisjes voor de huis/ poppenhoek, een 
bouwhoek, een prachtige tent en een mooie leeshoek. Het is een gezellige ruimte geworden, die veel 
rust uitstraalt. De kinderen spelen dan ook heerlijk….. 

De voorschoolse opvang is er op dit moment op maandag- dinsdag- en woensdagochtenden, en kan 
op verzoek worden uitgebreid. 

De BSO, buitenschoolse opvang wordt nu bezocht op maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddagen. Na de herfstvakantie komt daar waarschijnlijk de vrijdagmiddag ook bij. 

Verder zijn we op dit moment iedere ochtend voor peuteropvang open. We hebben op maandag- en 
donderdagochtend 16 peuters, en op dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtenden 7 peuters die iedere 
keer komen. 

Na de herfstvakantie gaat ook de kinderopvang van start. Dit betekent dat we ook plaats hebben 
voor kinderen van 0- 2 jaar, en de hele dag kinderen van 0-4 jaar kunnen opvangen. Vanuit deze 
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opvang kunnen de kinderen van 2-4 jaar meedoen aan het aanbod voor de peuters. Er is een ruimte 
gemaakt waarin bedjes komen voor baby’s en kleintjes, en er komt een box in de groepsruimte. 

Op dit moment is de VSO (voorschoolse opvang) van 6.30- 8.30 uur, de peuteropvang van 8.15- 12.15 
uur (misschien gaat dit na de herfstvakantie veranderen) en de BSO (buitenschoolse opvang) van 
14.00- 18.30 uur. 

Hebt u belangstelling om ook gebruik te maken van onze opvang? Of weet je iemand die hier 
interesse voor heeft? Graag horen we dat, of neem contact op met Vandaag Kinderopvang.  

Met vriendelijke groet, 

Lieke, Hilda, Hillie, Tineke en Baukje                                                                                                                                                              

 


