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Vanuit de directie
Beste ouders/verzorgers,
Het was een ongebruikelijke start van het nieuwe jaar zonder de kinderen. Geen verhalen in de klas
over de kerstvakantie en geen kinderen in de school. Het voelt wederom een beetje onwerkelijk en
tegenstrijdig, een school zonder kinderen. Toch is het de realiteit van vandaag. Met een aantal van u
heb ik even telefonisch of via de mail contact gehad de afgelopen week. Naast een gezellig samenzijn
met het gezin tijdens kerst en de jaarwisseling hebben een aantal van u ook te maken gekregen met
verdrietige omstandigheden. We wensen een ieder die dit betreft veel sterkte toe.
Ondanks een beperkt aantal technische problemen, lijkt het onlineonderwijs naar tevredenheid te
functioneren. Het is zowel voor u thuis als voor ons als team wederom een hele uitdaging, waarbij
we gezamenlijk weer een hele stap hebben gezet. We merken dat de twee onlinemomenten een
goede structuur in dag bieden en het is goed dat de kinderen elkaar dagelijks zien en op die manier
met elkaar in contact blijven. We hebben ook een mooie videoreportage kunnen zien bij RTV NOF
over thuiswerken en thuisonderwijs. Ik wil de familie Wassenaar via deze weg nogmaals bedanken
voor hun medewerking aan de nieuwsreportage die ons een mooi inkijkje gaf aan de andere kant van
het scherm. Ik wens u ook voor de komende week veel succes bij het begeleiden van het
online(thuis)onderwijs van uw kind(eren) eventueel in combinatie met uw eigen werkzaamheden.
Namens het team van ‘De Tarissing’,
Rudolf de Vreeze

Kind op Maandag –
Gebed
Lieve God,
Een koekje of een snoepje?
Voetballen of gamen?
Rekenen of Taal?
Kiezen moeten we allemaal.
U weet wat goede keuzes zijn.
U weet ook dat kiezen soms heel ingewikkeld is.
We vragen u ook deze week om wijsheid,
Zodat we de goede keuzes kunnen maken.
(Kind op maandag)
1

Amen

Vervolg onlineonderwijs
Gisteravond hebben we kunnen horen en lezen dat het kabinet heeft besloten de sluiting van de
basisscholen vooralsnog te verlengen met minimaal één week. Dat betekent dat we de werkwijze van
de afgelopen twee weken in ieder geval nog een week langer zullen voortzetten. Net als u hadden wij
dat liever anders gezien, maar met elkaar moet ons dat gaan lukken!
We blijven dus de komende week in groep 3 t/m 8 volgens het onlinelesrooster werken. Via de
agenda in Microsoft Teams kunnen de kinderen in de onlineles komen. U ontvangt eind deze week
ook de weekplanner voor de aankomende week van de groepsleerkracht van uw kind.
Voor de groepen 3 t/m 8 organiseren we donderdag 14 januari weer een afhaalmoment tussen
12.30 uur en 13.30 uur.
Groep 3/4 kan via het kleuterplein bij het raam van het lokaal het lesmateriaal afhalen.
Groep 5/6 kan bij het raam van het lokaal het lesmateriaal afhalen. Hiervoor moeten de kinderen
even door het hek bij de recent geplante perenbomen om via het grasveldje bij het raam te kunnen
komen.
Groep 7/8 kan bij het raam van het lokaal aan de kant van het plein het materiaal afhalen.
We willen u vragen om als ouders niet het plein op te gaan met uw kind(eren) om te voorkomen dat
het te druk wordt. Graag even een goede tas meenemen waar de schoolspullen in kunnen worden
meegenomen naar huis. Mocht het afhaalmoment om bepaalde redenen niet uitkomen, neemt u
dan even contact op met de groepsleerkracht van uw kind voor maken van een nieuwe afspraak.
-Groep 1 en 2 worden ook voor de komende week Juf Christianne en Juf Sippie van werk voorzien.
Via Parro ontvangen de ouders meer informatie over het programma. Ook is er voor hen een mooie
yurls-pagina gemaakt door juf Christianne met daarop een verscheidenheid aan activiteiten en
educatieve video’s. Via de onderstaande link kunt u kijkje nemen en de site bezoeken:
https://groep1-2detarissing.yurls.net/nl/page/1122369

Noodopvang
Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen organiseren we ook volgende week noodopvang van
08.30-14.00 uur. Tijdens de opvang zullen de kinderen de onlinelessen op school volgen. We
organiseren dit in samenwerking met de collega’s van Vandaag. Indien u hier gebruik van wilt maken
verzoek ik u vriendelijk om zo spoedig mogelijk contact met mij op te nemen via mail
r.devreeze@pcbodantumadiel.nl of telefonisch op 06-54386013.
Kinderen die gebruik maken van de opvang mogen geen corona gerelateerde klachten vertonen.

Toetsen, rapporten en 10-minutengesprekken
Normaal gesproken zouden we in deze periode de IEP-toetsen voor het leerlingvolgsysteem
afnemen. We gaan de komende week even goed kijken wanneer we het weer verantwoord vinden
om dit te doen. Het spreekt voor zich dat we de kinderen eerst weer een paar weken willen laten
wennen voordat we de IEP-toetsen voor het leerlingvolgsysteem af gaan nemen. Wanneer we de
kinderen inderdaad weer op 25 januari op school mogen verwelkomen gaan we eerst onze
ervaringen delen, aandacht hebben voor elkaar en ook weer aandacht aan de overige vakken
besteden. We hopen dan ook weer de methodegebonden toetsen op te pakken. Door alle
ontwikkelingen krijgen de kinderen niet op 3 februari het eerste rapport mee naar huis, maar op 17
februari. Zodra we zicht hebben op de afnamedata van de IEP-toetsen voor het volgsysteem gaan we
ook nieuwe data voor de 10-minutengesprekken plannen zodat er zowel over het rapport als over de
resultaten van de IEP-toetsen kan worden gesproken.

Agenda
o
o
o
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14 januari: afhaalmoment
27 januari: meester Gerard jarig!
17 januari: juf Frederika jarig!

o
o
o
o
o
o
o
o

20 januari: studiemiddag team, leerkrachten vanaf 12.00 uur niet beschikbaar. Indien u
vragen heeft kunt u een berichtje via Parro sturen
25 januari: we hopen deze dag de kinderen weer op school te mogen ontvangen!
26 januari: schoolraad
26 januari: MR
27 januari: Meester Gerard jarig
3 februari: juf Ria jarig
17 februari: Rapport 1
22 t/m 26 februari: voorjaarsvakantie

***
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