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Informatieblad van CBS  De Tarissing 
 

Datum: oktober 2020, 31e jaargang  nr. 3 

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

Vanuit de directie 
De herfstvakantie staat alweer voor de deur en de eerste twee maanden zijn omgevlogen. De tijd van 
T-shirts en korte broeken zit erop nu de herfst is aangebroken. Dit geldt echter niet voor alle 
kinderen. Een aantal kinderen houden vol en komen nog steeds in de korte broek op school! Dit 
terwijl de verwarming zowel thuis als op school weer in bedrijf is. De tijd dat we natuurlijk ventileren 
met geopende ramen en/of deuren zit er bijna op nu de temperatuur daalt. Ons ventilatiesysteem is 
door de installateur gecontroleerd en functioneert ruim voldoende. Ieder lokaal beschikt over een 
eigen afzuigunit die aangestuurd worden door CO2-sensoren in het lokaal. We hebben verschillende 
sensoren vervangen waardoor het systeem weer optimaal functioneert. In het kader van het landelijk 
onderzoek naar ventilatiesystemen op scholen hebben we in de verschillende lokalen aanvullende 
CO2 metingen gedaan en constateren dat we gedurende de schooldag keurig aan de geldende 
normen voldoen. Een gezonde lucht is van belang voor een gezond leerklimaat. 

Spijtig genoeg hebben we nog steeds met de nodige beperkingen te maken waardoor we nog steeds 
geen ouders kunnen toelaten in de school. Voor dringende zaken is het natuurlijk altijd mogelijk om 
op afspraak na schooltijd de school te bezoeken. We hopen dat de aanscherpte richtlijnen het 
gewenste resultaat zullen hebben en dat we in de nabije toekomst weer af kunnen schalen, maar we 
houden ook rekening met andere scenario’s. Namens het team wil ik nogmaals mijn dank uitspreken 
voor de manier waarop u als ouders/verzorgers medewerking verleent aan het uitvoeren van de 
richtlijnen. Ondanks het feit dat we er ook al een beetje aan gewend zijn geraakt missen we de 
ouders in de school en de gezelligheid en dynamiek die dit met zich mee brengt. Gelukkig is er voor 
en na schooltijd vaak wel de gelegenheid om een praatje bij het hek te maken en dit moeten we dan 
vooral ook blijven doen. De omkeergesprekken hebben we de afgelopen twee weken digitaal gedaan 
in Teams en over het algemeen kijken we hier meer dan tevreden op terug. We hopen u in de 
toekomst zeker weer in de school te mogen begroeten, maar we houden er rekening mee dat dit nog 
even op zich zal moeten laten wachten. Het belangrijkste is dat samen ervoor zorgen dat we gezond 
mogen blijven en op school onderwijs aan de kinderen kunnen blijven verzorgen. We wensen u en de 
kinderen alvast een fijne herfstvakantie! 

Namens het team van ‘De Tarissing’, 

Rudolf de Vreeze 
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Kind op Maandag – Niet zonder jou 
God heeft zijn volk bevrijd uit Egypte. Ze gaan door de woestijn op weg naar het beloofde land. Maar 
onderweg blijkt het voor het volk moeilijk om trouw te blijven aan de God waar Mozes over vertelt. 
Het komt zover dat God zegt: Ík ga niet meer met jullie mee.’ Mozes en het hele volk bidden God om 
toch mee te gaan, en uiteindelijk doet hij dat. Zo gaan ze verder op die lange weg door de woestijn.  
 
Gebed 

Goede God, 
Dank u voor de mooie wereld, 

Dank u voor mijn huis, de school en de klas. 
Dank u voor alles dat groeit en bloeit, 

Dank u voor de bomen, de bloemen en het gras. 
Dank u voor de mensen groot en klein. 

Dank u dat u er altijd al was en er elke dag zal zijn. 
Amen 

(Kind op Maandag) 
 

Kindcentrum De Tarissing 
 
 
 
 

Maandag 28 september was de klankbordgroep avond IKC met daarbij de verschillende 
oudergeledingen van de Tarissing en de Oesterkes. We hebben gesproken over wat kinderen in de 
toekomst nodig hebben in een snel veranderende samenleving en welke mogelijkheden een 
kindcentrum geeft voor Rinsumageast. Er kwamen vele uitdagingen en ideeën naar voren die onder 
andere terug zijn te vinden in onderstaande afbeelding  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdagmiddag 1 oktober zijn we gezamenlijk met de collega’s van Vandaag/De Oesterkes aan de 
slag gegaan met alle verkregen input en hebben we drie pijlers gekozen waarmee we dit jaar 
gezamenlijk aan de slag gaan. De gekozen pijlers zijn: persoonlijkheidsontwikkeling, samenwerking 
en talentontwikkeling. Ondertussen wordt de ruimte van de Oesterkes klaar gemaakt voor de opvang 
van kinderen van 0-2 jaar. We houden u natuurlijk via de Hounewipper op de hoogte van de 
ontwikkelingen.  
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Vacature MR 
In verband met het aflopen van de zittingstermijn van Baukje 
Hiemstra heeft de MR van de Tarissing een vacature in de 
oudergeleding. Wij zijn op zoek naar een ouder/verzorger die de 
rol van haar wil overnemen. Daarom hierbij een oproep aan alle 
ouders/verzorgers: Stel je kandidaat voor de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad.  
 
Wat doet de medezeggenschapsraad? Zoals alle andere scholen in 
Nederland, kent onze school een medezeggenschapsraad (MR), 

waarin zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd zijn. De medezeggenschapsraad oefent 
invloed uit op de gang van zaken binnen de school door mee te denken en beslissen over beleid en 
beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de schooltijden, de besteding van gelden, 
arbeidsomstandigheden en personele ontwikkelingen. Daarnaast kan de MR zelf relevante 
onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn 
van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op de Tarissing gebeurt.  
 
Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad? De medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden, twee 
personeelsleden en twee ouders. Ieder MR-lid heeft zitting voor een periode van vier jaar en kan zich 
na afloop van de zittingsperiode tweemaal herkiesbaar stellen. Momenteel zijn juf Ria, juf Sietske de 
personeelsleden in de MR en Johanna Terpstra en Baukje Hiemstra  de ouderleden in de MR. Juf Ria 
neemt het stokje over van Juf Sippie die we natuurlijk hartelijk bedanken voor haar inzet. Juf Sippie 
blijft het komende jaar wel actief in de GMR van PCBO Dantumadiel.  
 
Wat wordt er van een MR-lid verwacht? Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij 
inhoudelijk deskundig zijn. Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is veel 
belangrijker. Verder wordt van MR leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over 
nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur en vinden 
ongeveer zes keer per jaar 's avonds op school plaats.  
 
Wie komen in aanmerking? Iedere ouder/verzorger, van een van de kinderen op de Tarissing, kan 
zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de MR. Voor een kandidaatstelling en/of vragen 
over deze vacature kun je contact opnemen met Baukje Hiemstra of Johanna Terpstra.  
Baukje Hiemstra: baukje_hiemstra@hotmail.com  0511 70 52 59 
Johanna Terpstra: richardjohanna@hotmail.com    06 222 56 581 
De sluitingstermijn voor aanmelding is 1 november. Mochten er meerdere kandidaten zijn voor de 
beschikbaar vacture zullen er verkiezingen worden uitgeschreven. We willen Baukje hartelijk 
bedanken voor haar inzet! 
 

Nieuws van de schoolraad 
Voor de zomervakantie is er een oproep voor een nieuw lid voor de schoolraad 
geplaatst. De schoolraad fungeert als klankbordgroep voor school en denkt mee en 
praat mee over het onderwijs op de Tarissing. We zijn blij om te vermelden dat 
Laura Hollander zicht beschikbaar heeft gesteld voor de schoolraad. Welkom Laura! 
Hieronder stelt ze zich even kort aan u voor.  
 
Even voorstellen, mijn naam is Laura Hollander en samen met mijn partner René, Fardau (11) Jippe 
(9) en Laurens (3) zijn we vorig jaar in Rinsumageast komen wonen. Jippe is in mei vanuit Leeuwarden 
naar de Tarissing gegaan en Laurens zit nu bij de Oesterkes en zal in februari op school komen. 
Ik werk fulltime als Manager Kindcentra en was opzoek naar een rol binnen de school die ik naast 
mijn baan zou kunnen doen. Sinds dit schooljaar ben ik lid van de schoolraad, een mooie manier om 
iets voor de school te kunnen betekenen en om andere ouders te leren kennen. Tot nu toe zijn we al 
erg tevreden want Jippe heeft het ontzettend naar zijn zin op de Tarissing, uiteindelijk is dat toch een 
belangrijk graadmeter. 
  
Groet, Laura 

mailto:baukje_hiemstra@hotmail.com
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Agenda 
o Maandag 19 oktober:  reminder: de gezamenlijke studiedag van PCBO-Dantumadiel komt  

                                                     Te vervallen, die dag is een reguliere lesdag; 
o Vrijdag 30 oktober:    juf Christianne jarig 
o Maandag 2 november:  kinderschoolraad 
o Woensdag 4 november:  Dankdag 
o Vrijdag 6 november:   Juf Sippie jarig 
 

En toen….. 
Tijdens de Kinderboekenweek zijn we terug gegaan in de tijd met 
het thema ‘En toen…’ Tijdens de start van de Kinderboekenweek 
waren de kinderen prachtig verkleed. De groepen 1/2 en 5/6 
hebben hun eigen museum ingericht met voorwerpen uit het 
verleden. Vrijdagmiddag gaan we de week afsluiten met 
gezelschapsspelletjes die eigenlijk tijdloos zijn.  
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Ouderbijdrage 
Binnenkort starten we weer met  het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. Niet alle activiteiten 
kunnen worden betaald uit de exploitatie van de school. Wij vragen daar een vrijwillige bijdrage voor. 
Die bijdrage is in de MR-vergadering vastgesteld op € 20,00 per leerling. Komen kinderen na 1 januari 
op school, dan betalen zij € 12,50. 
 
Overzicht van activiteiten: 

 Kinderboekenweek 

 Sint Nicolaasfeest, Kerst- en Paasfeest 

 Vader- en Moederdag 

 Afscheid groep 8 

 Vervoerskosten diverse uitjes (buiten de educatieve uitjes om)  

 Sportdag  

 Korfbal- en voetbaltoernooi  

 Laatste schooldag  

 Diversen 

Naast de ouderbijdrage wordt een bedrag gevraagd voor de schoolreisjes, het schoolkamp in de 
groepen 7 en 8 en de educatieve uitjes. Uitgangspunt is, dat eens in de twee jaar een educatief uitje 
plaatsvindt en eens in de twee jaar een attractiepark of iets dergelijks wordt bezocht. Eenmaal per 
twee jaar gaan de groepen 7 en 8 op schoolkamp. Ook is het te doen gebruikelijk, dat de kinderen 
van de hoogste groepen een actie uitvoeren voor een kleine bijdrage inzake onkosten schoolkamp. 
De volgende bijdragen worden aan u gevraagd in dit cursusjaar: 

 Groepen 1 en 2: € 45,00 (€ 20,00 ouderbijdrage + € 25,00 schoolreis/cultureel uitje) 

 Groepen 3 en 4: € 50,00 (€ 20,00 ouderbijdrage + € 30,00 schoolreis/cultureel uitje) 

 Groepen 5 en 6: € 55,00 (€ 20,00 ouderbijdrage + € 35,00 schoolreis/cultureel uitje) 

 Groepen 7 en 8: € 75,00 (€ 20,00 ouderbijdrage + € 55,00 schoolreis/cultureel uitje) 
 

Meerkunners op de Tarissing 
Kinderen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen die extra aandacht als meerkunner in de klas en 
bij meester Willem Riemersma en/ of juf Gelly Visser. Het is heel fijn om in een klein groepje met 
meer interactie deze kinderen te begeleiden met uitdagende opdrachten en materiaal.  

Op woensdag komt meester Willem en begeleidt de kinderen in een groepje met meerkunners en 
een groep van de plusklas. Deze kinderen hebben uitdaging nodig op meerdere vakgebieden en zijn 
bezig met onderzoekend leren. Ook het ‘leren leren’ zelf staat centraal. Dit betekent dat ze leren 
door te zetten bij opdrachten op een hoger niveau. Hierbij hebben ze ook begeleiding nodig. Bij het 
aanleren van moeilijke kennis of vaardigheden of het oplossen van een probleem, zullen ze soms 
door een ‘leerkuil’ moeten gaan. De kunst is om niet op te geven, maar creatief naar oplossingen te 
zoeken. 

Op donderdag komt juf Gelly de meerkunners begeleiden. Ook bij haar krijgen ze uitdagende 
opdrachten op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, wereld oriëntatie en levelspellen. In de klas 
kunnen ze verder met de verwerking van de opdrachten. We zijn erg blij met juf Gelly dat ze na alle 
jaren voor de klas nog steeds op donderdag komt om met de kinderen te werken. 

Na de herfstvakantie willen we ook de projecten van Acadin aanbieden. Deze methode laat kinderen 
analytisch, kritisch en praktisch nadenken bij het zelfstandig oplossen van problemen. Bijvoorbeeld 
met de opdracht: ‘Laat een knikker 10 tellen rollen op de knikkerbaan’.  Zelf gaan de kinderen alleen 
of met een groepje op zoek naar materiaal en maken een plan om de knikkerbaan zo te maken zodat 
de knikker precies 10 tellen rolt. Vele denkvaardigheden en intelligentiegebieden komen aan bod. 
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Nieuws van…..onze stagiaires 
Dit schooljaar zijn er weer verschillende stagiaires bij ons op school actief. 
Op die manier open we een bijdrage te kunnen leveren een de leerkrachten 
van de toekomst. We zijn blij dat veel jongen mensen voor het onderwijs 
kiezen en een mooie bijdrage leveren aan het onderwijs op de Tarissing.  Gerben Wiersma heeft zich 
in de vorige editie van de Hounewipper al even aan u voorgesteld. In september zijn ook Johan Pilat 
en Femke Damstra begonnen aan hun stage op de Tarissing. Na de herfstvakantie mogen we Geppie 
Wiersma en Lisanne Raap begroeten. Ze stellen zich in deze Hounewipper even kort aan u voor.  
 
Even voorstellen… 
 
Hallo! 

Mijn naam is Femke en ik loop dit jaar stage op De Tarissing. Ik ben 18 jaar 
oud en woon in De Westereen met mijn broer en ouders. Ik loop nu stage 
in groep 5/6 bij Karin Sangers. Ik ben aanwezig op de dinsdag en soms een 
hele week. Ik zit momenteel in het tweede leerjaar van de PABO van 
NHLStenden in Leeuwarden. Daarnaast turn ik en heb ik een bijbaan. Ik 
heb nu al een paar weken stage gelopen in groep 5/6. Ik vind het tot nu toe 
heel leuk en heb al veel geleerd. Ik hoop ook nog veel te leren en hopelijk 
de kinderen ook van mij! 

Even voorstellen… 
 

Hallo allemaal, 
 
Mijn naam is Johan Pilat (19) en ik loop dit jaar stage op De 
Tarissing! Ik ben 3e jaars PABO-student. Het eerste halfjaar zal ik 
stagelopen in groep 3/4. Het tweede halfjaar ga ik naar groep 
5/6. In jaar 1 en 2 heb ik al veel stage-ervaring opgedaan op CBS 
De Bron Damwoude en CBS De Wel Broeksterwoude. Zelf woon ik 
in Driesum. Hier woon ik samen met mijn ouders en mijn 2 zusjes. 
Als hobby doe ik aan voetbal en speel ik bij brassband Excelsior 
Driesum/Wouterswoude op de solo-cornet. 
Als bijbaan werk ik bij Damstra Installatietechniek in Driesum. In 
het weekend en in vakanties ben ik hier vaak te vinden. 
 

Even voorstellen… 
 
Hallo allemaal! 
Ik ben Lisanne Raap, ik ben 16 jaar jong en ik woon in 
Feanwâlden. Hier woon ik samen met mijn ouders, broertje, 
zusje en onze twee konijntjes. Mijn vrije tijd besteed ik het 
liefst aan dansen en piano spelen. Leuke dingen doen met 
vrienden of familie zeg ik ook zeker geen ‘nee’ tegen! 
Ik doe de opleiding onderwijsassistent niveau 4 op het 
Friesland College in Leeuwarden. Met deze opleiding ben ik 
begonnen na de zomervakantie en zit nu in het eerste jaar. 
Ook moeten we dit jaar gaan stage lopen. Via mijn school heb 
ik een stage plek gekregen op de Tarissing en mag ik na de 
herfstvakantie beginnen. Ik heb heel veel zin om op deze school stage te lopen en kennis te maken 
met het vakgebied onderwijsassistent. Tot en met de zomervakantie loop ik stage op de Tarissing en 
begin ik in de groepen 1 en 2. Mijn stagedagen zijn op woensdag en donderdag. Mochten jullie nog 
vragen hebben dan hoor ik het graag. Tot ziens op de Tarissing!  
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Even voorstellen… 
 
Ik ben Geppie Wiersma en ik kom na de herfstvakantie elke dinsdag stage 
lopen op De Tarissing. Het eerste halfjaar loop ik stage in groep 1/2. Daarna 
zal ik een halfjaar stage lopen in groep 3/4. Ik zit in het eerste jaar van de 
Pabo op NHL Stenden in Leeuwarden. Hiervoor heb ik de opleiding 
onderwijsassistent op ROC Friese Poort in Dokkum gedaan. Ik heb dus al 
ervaring in het werken met kinderen en het begeleiden van kinderen op een 
school. Ik vind het blijven uitdagen, ontwikkelen en inspireren van kinderen 
erg leuk. Ook vind ik het belangrijk dat er een veilig pedagogisch klimaat is. Ik 
hoop dat ik mij hier het komende schooljaar in kan ontwikkelen. Ik kijk uit 
naar een leuke en leerzame stage op De Tarissing!  
 

Nieuws uit de zorg van Frederika Bunskoeke 
 Beste ouders en verzorgers, 
 
Nu we al weer een aantal weken naar scholen gaan, wil ik u graag meenemen in de mooie 
ontwikkelingen op het gebied van zorg en onderwijs, binnen onze school. 
 
Toetsbeleid 
Vanaf dit schooljaar, gaan we aan de slag met een ander leerlingvolgsysteem. Alle scholen binnen 
PCBO Dantumadiel hebben het LVS IEP aangeschaft. IEP staat voor: Inzicht Eigen Profiel. Dit betekent 
dat we geen CITO toetsen meer zullen afnemen, maar gebruik zullen maken van de toetsen van ICE. 
In november zullen we als team worden geschoold v.w.b. het LVS IEP. We zullen u op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen. 
Daarnaast zullen we wel de AVI (leesvaardigheid) en DMT (drie minuten toets) blijven afnemen. In de 
afgelopen weken hebben de collega´s deze toetsen afgenomen om te kijken wat het niveau v.w.b. 
het lezen is.  
Het blijft van belang om het lezen (ook thuis) te stimuleren. Sommige leerlingen zijn gegroeid in hun 
leesontwikkeling, maar er zijn ook leerlingen die een achterstand hebben opgelopen, mede door de 
Corona-periode. Mocht u binnenkort het verzoek van de leerkracht krijgen om ook thuis het lezen te 
stimuleren, dan bent u hiervan op de hoogte. 
 
Opbrengstgericht Passend Onderwijs 
Vorig jaar zijn we gestart met OPO (opbrengstgericht passend onderwijs). Vanuit het principe dat alle 
kinderen zich op hun eigen niveau zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, hebben we de leerlingen 
ingedeeld per vakgebied in meerdere groepen. 
Voor een aantal vakken hebben we onderwijsplannen geschreven. In deze plannen beschrijven we 
het lesaanbod en de lesaanpak voor de verschillende groepen. Ons startpunt is altijd de basisgroep 
en vandaaruit kijken we naar de leerlingen die meer nodig hebben dan alleen de basisinstructie.  
We leren de kinderen stapsgewijs steeds zelfstandiger het werk te gaan doen. In groep 3-4 wordt de 
kinderen stapsgewijs geleerd zelfstandig te werken aan een taak. In de volgende groepen wordt er 
gewerkt met dagtaken en uiteindelijk weektaken, opdat ze uiteindelijk als zelfstandige wereldburgers 
de stap kunnen maken naar het voortgezet onderwijs. 
Om naast het reguliere aanbod, alle kinderen zo goed mogelijk te helpen, hebben we op 
verenigingsniveau aanvullend materiaal aangeschaft. Dit jaar gaan we dit verder uitwerken in de 
groepen.  
 
Acadin 
Binnen PCBO Dantumadiel is gekozen voor het programma “Acadin”. Acadin is dé digitale 
leeromgeving voor talentvolle, meer- en hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs. Een 
omgeving die is gevuld met interessante en uitdagende leeractiviteiten over allerlei onderwerpen.  
Het programma “Acadin” is dit jaar geïntroduceerd op alle scholen en op dit moment zitten we in de 
oriëntatiefase en zijn er al een aantal leerlingen mee bezig. 
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Bouw 
Naast het reguliere aanbod in de groep, is er voor de leerlingen van groep 2 t/m 4 het programma 
“Bouw” aangeschaft. Dit digitale programma helpt leerlingen die moeite hebben met lezen en 
spellen in de onderbouw. Ook kan thuis geoefend worden met dit programma.f 
 
Read&Write 
Voor leerlingen met (kenmerken van) dyslexie hebben we een programma aangeschaft, dat 
ondersteuning biedt bij het lezen en schrijven. In sommige methodes wordt er al gebruik van 
gemaakt door bijvoorbeeld de tekst te laten voorlezen. Daar waar dit niet kan worden toegepast, zal 
dit programma worden gebruikt. Het programma leest bestanden met tekst, zoals word-
documenten, PDF’s en digitale (school)boeken, maar ook websites, presentaties en e-mails voor. 
 
Communicatie 
We vinden het erg belangrijk om elkaar goed op de hoogte te houden van het wel en wee van uw 
kind(eren). Vanuit school willen we dit contact graag zo optimaal mogelijk laten verlopen binnen de 
richtlijnen van het landelijk onderwijs protocol. Mochten er vragen zijn, mail ons dan gerust. ook wij 
zullen contact met u opnemen, wanneer dit nodig is. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Frederika Bunskoeke 
(intern begeleider) 
f.bunskoeke@pcbodantumadiel.nl  
 
 
 

 

mailto:f.bunskoeke@pcbodantumadiel.nl

