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Vanuit de directie
Deze maand ben ik een jaar werkzaam op De Tarissing. Ik kan wel stellen dat het in alle opzichten
een bijzonder jaar is geweest. Ondanks de corona hebben we vele mooie en nuttige activiteiten
gedaan in de school. Ik kijk met veel plezier terug op mijn eerste jaar op De Tarissing. We hebben ook
geleerd dat er in een jaar veel kan veranderen en kunnen daar wel aan toevoegen dat er in één week
ook ontzettend veel kan veranderen. Ik wil mijn waardering naar u als ouders/verzorgers uitspreken
voor de manier waarop u het afgelopen jaar en ook de afgelopen week met de situatie bent
omgegaan. Dit geldt ook zeker voor het team van De Tarissing die zich aan de verschillende situaties
en scenario’s hebben aangepast om zo goed mogelijk het onderwijs aan uw kinderen door te kunnen
laten gaan. Natuurlijk is voor ons allen en u thuis een spannende periode. In alle groepen is de
afgelopen dagen met de kinderen gesproken en we merken dat het een behoorlijk impact heeft. Het
is goed om hier oog voor te hebben en over te spreken. Ik wens u allen goed weekend, voor zij die
thuiszitten en/of gezinsleden hebben die ziek zijn of in quarantaine zitten beterschap en sterkte.
Namens het team van ‘De Tarissing’,
Rudolf de Vreeze

Kind op Maandag –
Je kunt wachten op een nieuwe tijd, maar waar wacht je dan precies op. In de weken in aanloop naar
kerst ontdekken we stukje bij beetje hoe het wonder van kerst eruit ziet. We horen over Jesaja, die
vertelde dat er licht zou komen in een donkere wereld. We horen over de engel die op bezoek gaat
bij Zacharias en bij Maria. En we horen over de geboorte van Jezus, koning in de kribbe.
Gebed
Lieve God,
Het is feest, Jezus is geboren!
Een klein jongetje, zo bijzonder.
Iedereen mag het weten:
De herders, de engelen, wij allemaal.
Wij danken u, God,
Want op uw feest is iedereen welkom.
Amen
(Kind op Maandag)
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Kindcentrum De Tarissing

Vorige maand zijn de we als teams van Vandaag en De Tarissing (digitaal) bijeengekomen om verder
na te denken over de vormen van samenwerking. We hebben verschillende werkgroepen opgericht
die zich verder buigen over een inhoudelijke samenwerking op het gebied van
persoonlijkheidsontwikkeling, samenwerking en talentontwikkeling. We werken tevens aan een
gezamenlijke missie en visie waarbij we een aantal kernwaarden voor ons kindcentrum hebben
gekozen, nl.:
 Liefde
 Vertrouwen
 Samenwerken
 Waardering en erkenning
 Weerbaarheid en veerkracht
 Ontwikkeling
De verschillende werkgroepen kijken hoe we deze mooie waarden terug kunnen laten komen in onze
school. De missie en visie worden een mooie kapstok voor de toekomst van ons gezamenlijke
onderwijs.
In de bijlage ontvangt u ook de meest recente nieuwsbrief van Vandaag zodat u ook de
ontwikkelingen bij de Oesterkes kunt volgen.

Sinterklaas
Het zal u niet zijn ontgaan, vorige vrijdag hebben we Sinterklaas op school mogen ontvangen. Dit jaar
verbleef de Goedheiligman op Paleis Soestdijk, maar was hij die dag eerst te gast in het Rechthuis in
Rinsumageast waar hij natuurlijk goed in de watten is gelegd door de eigenaren. Mede hierdoor
kregen we een op en top Sinterklaas in de school. We danken het Rechthuis voor deze geweldige
samenwerking! Om Sinterklaas enigszins representatief te maken kon de nodige hulp niet ontbreken.
We danken de moeders die ervoor hebben gezorgd dat de Sint zo goed voor de dag kwam. Via Parro
heeft u al vele beelden voorbij zien komen.
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Kerstfeest
Volgende week vrijdag vieren we het kerstfeest in school. Eerder deze
week heeft u hierover een mail van ons ontvangen. Het kerstverhaal
komt terug in de kerstmusical waarbij iedere groep één van de vier
scènes zal spelen. Alle scènes zullen volgende week woensdag
worden opgenomen in school. Na de kerstviering op vrijdag gaan we
de vier scènes delen. Dit zullen we doen via ons eigen besloten
YouTube-kanaal. We hebben hier inmiddels enige ervaring mee
opgedaan tijdens het Sinterklaasfeest. Alle vier de scènes zullen op het kanaal worden geplaatst
zodat ze alleen zichtbaar zijn voor u als ouders/verzorgers wanneer u over de door ons gedeelde link
beschikt. De link zal beperkt beschikbaar zijn. Vrijdagochtend gaan we de musical in alle groepen
kijken, waarna we buiten warme chocomel gaan drinken. We willen die ochtend de kinderen welkom
heten met muziek en vuurkorven op het plein. Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal ouders die ‘s
ochtend hun vuurkorf om 07.45 uur op school willen brengen, bij voorkeur gevuld met brandhout.
Mocht u uw vuurkorf en brandhout ter beschikking willen stellen, stuur dan even een berichtje naar
de groepsleerkracht van uw kind(eren).

Rookvrije schoolterrein
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle schoolterreinen in Nederland
rookvrij zijn, dit is een wijziging in de tabaksweg, om zo de doelstelling
te halen om vanaf 2040 de eerste Rookvrije Generatie te hebben. Dit
geldt natuurlijk ook voor het schoolterrein van De Tarissing. Binnekort
zullen er verschillende borden worden geplaats om dit kenbaar te
maken. We zijn in dat opzicht al meer dan tevreden over de huidige
situatie omdat u als ouders/verzorgers zichtbaar uw
verantwoordelijkheid neemt. Laten we vooral zo doorgaan om op deze
manier onze bijdrage aan een rookvrije generatie te leveren.

Wijziging data MR-vergaderingen
Door de wijziging in de samenstelling van de MR hebben we besloten niet meer op de maandag te
vergaderen, maar op dinsdag. In de jaarkalender staan de vergaderingen op maandag gepland, maar
zullen ze plaatvinden de dinsdag na de in de jaarkalender vermelde maandag. De notulen van de
vergadering zijn op te vragen bij de directeur.

Agenda
o
o

o
o
o

o
o
o
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16 december: opnames kerstmusical
18 december:
 kerstviering in de klas
 Juf Gelly jarig!
21 december t/m 1 januari: kerstvakantie
4 januari: weer naar school
7 januari: hoofdluiscontrole. We beginnen in het nieuwe jaar weer met de hoofluiscontrole.
Dit doen we in school op onze leszolder waarbij de luizenmoeders een mondkapje en
handschoenen zullen dragen. Na iedere controle worden de handschoenen en kammen
ontsmet. Mocht u bezwaar tegen de controle hebben dan kunt u dit aangeven bij uw
groepsleerkracht.
11 januari: kinderschoolraad
17 januari: juf Frederika jarig!
20 januari: studiemiddag tea, kinderen 12.00 uur vrij

o
o
o

25 januari: schoolraad
26 januari: MR
27 januari: Meester Gerard jarig

***
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