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Informatieblad van CBS  De Tarissing 
 

Datum: november 2020, 31e jaargang  nr. 4 

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

Vanuit de directie 
Afgelopen woensdag was het dankdag voor gewas en arbeid. Om mooi moment om stil te staan bij 
het thema dankbaarheid. Veel zaken nemen we voor vanzelfsprekend aan, maar we hebben juist het 
afgelopen jaar geleerd dat wanneer we denken alles in de hand te hebben we soms bedrogen 
uitkomen. Dit hebben we juist de afgelopen dat mogen ondervinden, zoals u in de eerder vandaag 
verstuurde mail heeft kunnen lezen. Toch zijn we op school dankbaar dat we onze kerntaak, het 
geven van goed onderwijs,  uit kunnen voeren en we hopen dat we dit ook de komende periode in 
dankbaarheid te mogen blijven doen. Ik wil ook mijn dank uitspreken over de manier waarop u als 
ouders/verzorgers omgaat met de huidige situatie, die langer duurt dan ons allen lief is. Het is best 
een uitdaging om invulling te geven aan het thema dankbaarheid in juist deze periode en zeker ook 
als het even tegenzit. We gaan hier allemaal op onze eigen manier mee om. We hebben mogen 
ervaren dat vanzelfsprekendheden ineens zijn veranderd of verdwenen en we vallen terug op onszelf 
in een kleinere sociale omgeving. Misschien is juist ook goed om onze eigen omgeving te 
herontdekken. Laten we vooral dankbaar zijn! 

Namens het team van ‘De Tarissing’, 

Rudolf de Vreeze 
 
 

Kind op Maandag – Wat een ezel! 
 
De Israëlieten hebben hun kamp opgeslagen in de vlakte van Moab. De Moabieten zijn bang voor ze. 
Daarom roepen ze de hulp van Bileam in. Hij kan het volk vervloeken, denken ze. Als Bileam op weg 
gaat, spreekt zijn Ezel hem toe. Als hij het volk toespreekt kan hij alleen de woorden spreken die 
Goed hem geeft. Hij zegent het volk!  
 

Gebed 
 

Lieve God, 
Mooie woorden zijn fijn om te krijgen,  

Lelijke woorden doen pijn. 
Wil u ons helpen mooie woorden te kiezen, 

die spreken van uw liefde voor ons allemaal.  
Amen 

(Kind op Maandag) 
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Kindcentrum De Tarissing 
 
 
 
 

  
Sinds de zomervakantie zijn verzorgd VANDAAG Kinderopvang het peuteronderwijs op De Tarissing. 
BSO deed Vandaag natuurlijk al, maar wordt nu gedaan in dezelfde ruimte als de peuters. Vanaf de 
herfstvakantie is Vandaag naast het peuteronderwijs officieel gestart met kinderopvang (0-2 jaar)! 
Wederom een mooie mijlpaal in en relatief kort tijdsbestek waar we ontzettend trots op mogen zijn! 
Het is in deze tijd soms lastig communiceren en informeren en een uitgebreide informatieavond is 
even niet mogelijk. In de bijlage vindt u een informatieve PowerPoint, waarin u meer kunt lezen over 
de visie van VANDAAG, de speerpunten en de opvangsoorten die VANDAAG aanbiedt. Ook kunt u 
een leuk filmpje bekijken waarin u meer informatie krijgt over de organisatie. Mocht u vragen 
hebben en/of meer informatie willen ontvangen, stuur dan een mailtje naar: 
dantumadiel@kindvandaag.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 

o Vrijdag 6 november:   Juf Sippie jarig 
o Woensdag 18 november: Nationale Boomfeestdag 2020, meer info volgt 
o Donderdag 19 november: Studiemiddag. De kinderen zijn om 12.00 uur vrijdag 
o Maandag 23 november: MR en schoolraad 
 

Vacature MR ingevuld! 
 
We zijn blij te kunnen melden dat er een kandidaat is voor de eerder vermelde vacature voor de 
oudergeleding binnen de MR. Wietske Pijper-van Kammen zal de oudergeleding komen versterken. 
Welkom! We wensen haar veel plezier en succus toe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dantumadiel@kindvandaag.nl
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Berichtje van de schoolraad 
 
Met dit stukje van ons in de mini hounewipper willen wij graag aan de ouders en/ of verzorgers 
uitleggen wat wij voor u kunnen betekenen en op wat voor manier u ons kunt bereiken. 
We vergaderen gemiddeld 1 keer in de 2 maand, de vergaderingen zijn samen met de directeur. 
Vanwege de coronamaatregelen is dit nu even anders. 
 
Wat is de schoolraad 
De schoolraad is een klankbord/ adviesorgaan dat adviseert over alle school aangelegenheden, 
waarbij school en ouderbepalingen worden meegenomen. De schoolraad is de spreekbuis van de 
ouders, om voor belangen van hun kinderen op te komen. Voor ons als schoolraad is het dan ook 
belangrijk dat ouders ons voorzien van informatie. Vooral nu we, vanwege de coronamaatregelen, 
elkaar niet meer zoveel zien op school is het belangrijk om jullie zorgen, vragen of opmerkingen wel 
met ons te delen. 
 
Hoe kunt u ons bereiken 
Wij zijn bereikbaar op mailadres schoolraadtarissing@pcbodantumadiel.nl 
Heeft u nog vragen of wilt u liever ons persoonlijk aanspreken dan kan dit natuurlijk ook. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hijlkje van der Velde 
Arnold Werkhoven 
Greta Reiding 
Laura Hollander 
 

Week van Respect  
Volgende week doen we als school mee aan de ‘Week van Respect!’ 

Sinds 2006 organiseert de ‘Respect Foundation’ deze jaarlijkse nationale 
bewustwordingscampagne. Moeilijke thema’ s worden besproken waarbij 
respect  centraal staat bij actuele maatschappelijke onderwerpen, het kritisch 
denken, diversiteit, identiteit, seksuele weerbaarheid, ( cyber ) pesten en 
communicatieve vaardigheden. De start is vanaf maandag 9 november.  

Wij als school gaan met de kinderen in gesprek n.a.v. stellingkaarten en andere activiteiten. We 
hebben een ‘Respect box’ besteld met divers materiaal om kinderen aan het denken te zetten. Met 
de Kanjertraining komt ook elke dag ‘Respect’ aan bod bij het benoemen van gewenst gedrag naar 
elkaar en jezelf. De Kanjertraining staat voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Toch 
blijft dit soms nog een abstract begrip. We willen in deze week van Respect hier extra aandacht aan 
besteden.  Met de start maandag van dit project krijgen de kinderen een bijzondere verrassing mee 
naar huis waardoor ‘Respect’ de hele tijd door iedereen gedragen wordt.  
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Sinterklaas 
 
Het zijn spannende tijden ook voor de Goedheiligman. Laten we hopen dat er geen 
code rood voor Spanje wordt afgekondigd! Dit zou betekenen dat Sinterklaas bij 
aankomst in Nederland eerst 10 dagen in quarantaine zou moeten. We nemen het 
zekere voor het onzekere en hebben inmiddels een geheime locatie in Rinsumageast 
kunnen vinden waar de Sint tijdens zijn verblijf in Nederland afgezonderd van de 
omgeving kan verblijven. U zult begrijpen dat ook Sinterklaas inmiddels tot de 
risicogroep behoort vanwege zijn zeer hoge leeftijd. Om zowel de Sint en onze 
leerkrachten in goede gezondheid hun werk te kunnen laten doen zal het aantal 
contacten tussen de Sint en de buitenwereld tot een minimum worden beperkt. We 
kijken in overleg met de oudercommissie hoe we het bezoek van de Sint aan onze school volgens de 
dan geldende richtlijnen op een verantwoorde manier kunnen laten verlopen. Hierover later meer! 
 
 

Lesplein boven 
Met dank aan meester Gerard is ons lesplein boven behoorlijk opgeruimd en hebben we afscheid 
genomen van overtollig materiaal en meubilair. Wellicht heeft u hier thuis ook ervaring mee, maar zo 
nu en dan moet er even opgeruimd en gesorteerd worden.  Juf Tineke (Zoodsma) maakt vrijwel 
dagelijks gebruik van het lesplein boven door o.a. rekeninstructie te geven aan groep 4 en heeft nu 
haar eigen ingerichte hoek gekregen. De bibliotheek heeft ook een nieuwe plek gekregen en verder is 
de inrichting dusdanig dat kinderen er rustig kunnen werken/lezen en we als team er kunnen 
vergaderen of een cursus volgen.  

 

Laat je horen! "De Wâldsang moat (sa) bliuwe!" 
Een bericht van cultuurcentrum De Wâldsang. 

Beste ouder/ verzorger, 

De afgelopen zeven jaar heeft uw kind op de basisschool muziekonderwijs kunnen krijgen van een 
vakdocent muziek. Hierdoor heeft elk kind een gelijke kans om kennis te maken met muziek in het 
algemeen. Het belang van muziekonderwijs is al meerdere malen onderstreept door deskundigen en u 
heeft misschien ook wel voorbeelden waar u merkt dat muziek bijdraagt aan de opvoeding van uw 
kind. De gemeente Dantumadiel heeft besloten vanaf 1 januari 2022 te stoppen met het subsidiëren 
van het muziekonderwijs na schooltijd. Hierdoor krijgen kinderen ongelijke kansen in het leren muziek 
maken. De kosten zullen stijgen voor de ouders of het muziekonderwijs zou volledige weg kunnen 
vallen door tekorten.   

Steun ons en jezelf! 

 en onderteken onze digitale petitie 

https://cultuurcentrumdewaldsang.us10.list-manage.com/track/click?u=180cb4f01555bb438e6d215b5&id=06f00cbc83&e=265995fcb1
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 of onderteken schriftelijk via de advertenties in de krant. Die ontvangen we graag op onze 
leslocaties of per post (De Wâldsang, De Ring 1a, 9285 RZ Buitenpost) 

 en/of schrijf je protestbrief/e-mail aan de gemeenten: 
o Dantumadiel: info@dantumadiel.frl / Postbus 22, 9104 ZG Damwâld 

 mail de raadsleden van de gemeenten (www.achtkarspelen.nl / www.dantumadiel.frl) 
 deel onze berichten op sociale media 
 wijs iedereen op het belang van je stem laten horen 
 volg en steun onze acties (www.cultuurcentrumdewaldsang.nl) 

Met vriendelijke groet, namens cultuurcentrum de Wâldsang 

Johan Postma 

Nieuws uit de zorg van Frederika Bunskoeke 
 
IEP toetsen  
 
In de afgelopen weken zijn de IEP toetsen afgenomen bij de leerlingen van groep 8. De toetsen zijn 
volledig digitaal afgenomen en de uitslagen zijn inmiddels bekend. De toetsen gaven ons meteen 
inzicht in wat de leerlingen wel, niet of minder goed beheersen. De komende tijd gaan de leerlingen 
aan de slag met o.a. onderdelen die nog niet goed beheerst worden. 
Op de studiemiddag van 19 november zal het hele team een training volgen betreffende het nieuwe 
toetssysteem, zodat we allemaal in januari er goed mee kunnen werken. We zullen u op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen. 
 
                                           Leesvaardigheid 

 
De leestoetsen zijn afgenomen bij de leerlingen van groep 4 tot en met 8. 
Het blijft van belang om het lezen te blijven stimuleren bij de kinderen. Ook 
voorlezen bij jonge kinderen is van groot belang. Inmiddels zijn we gestart 
met het programma “Bouw”. Dit digitale programma helpt leerlingen die 
moeite hebben met lezen en spellen in de onderbouw. Ook kan thuis 
geoefend worden          met dit programma. Juf Tineke de Jong zal de 
komende tijd een aantal leerlingen hierbij begeleiden. 

 

Nieuws van…..groep 5/6 

Opruimactie!  
 

We hadden een les over zwerfafval. We zijn begonnen met een quiz met vragen zoals: Hoe lang doet 
een plastic tas of een blikje erover om af te breken? De antwoorden waren schokkend. Een plastic 
tas: oneindig, een blikje: 50 jaar. 

Daarna zijn we op zoek gegaan naar zwerfafval in Rinsumageast. Een aantal leerlingen had de skelter 
meegenomen! Dat was handig, bedankt daarvoor! Gelukkig was het erg schoon in Rinsumageast, 
maar toch hebben de leerlingen aardig wat gevonden! Er werden ook blikjes gevonden. De leerlingen 
wisten te vertellen dat dit er anders over 50 jaar nog had gelegen…..  

Hieronder ziet u een foto-impressie van deze geslaagde actie! 

mailto:info@dantumadiel.frl?subject=De%20W%C3%A2ldsang%20moat%20bliuwe!
https://cultuurcentrumdewaldsang.us10.list-manage.com/track/click?u=180cb4f01555bb438e6d215b5&id=edf859f5fd&e=265995fcb1
https://cultuurcentrumdewaldsang.us10.list-manage.com/track/click?u=180cb4f01555bb438e6d215b5&id=59e38f2b0e&e=265995fcb1
https://cultuurcentrumdewaldsang.us10.list-manage.com/track/click?u=180cb4f01555bb438e6d215b5&id=40b7c9a75b&e=265995fcb1
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