
 1 

 

 
 

 
 

 
 
 

Informatieblad van CBS De Tarissing 
 

Datum: Februari 2021, 31e jaargang  nr. 7 

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

Vanuit de directie 
Beste ouders/verzorgers, 

Begin volgende week gaan de scholen weer open en sluiten we een leerzame periode van online 
onderwijs af. Het was een bijzondere periode voor ons allemaal waarin wederom een beroep op een 
ieders flexibiliteit is gedaan. We zijn ontzettend dankbaar over de 
manier waarop u thuis heeft bijgedragen aan het onderwijs van uw 
kind. We zijn vooral ook trots op de kinderen en hun inzet. We 
begrijpen ook dat dit soms best moeilijk was en dat het soms even 
niet lukte. Ook dit hoort erbij. Gelukkig gaf de actie ‘sûkerbôle’ 
weer voldoende energie! We zijn blij dat we de kinderen weer op 
school mogen gaan ontvangen, maar vinden het ook best spannend 
en willen dit op een voor een ieder zo verantwoord mogelijke 
manier gaan doen. U heeft gisteren een brief van PCBO 
Dantumadiel ontvangen met informatie op hoofdlijnen. Verderop 
in deze nieuwsbrief leest u hoe onze interne richtlijnen voor de 
komende periode zullen zijn.  

Namens het team van ‘De Tarissing’, 

Rudolf de Vreeze 
 
 
 

Kind op Maandag – Gebed 
 

Lieve Vader in de hemel, 
Met uw kracht genezen mensen. 

Met uw kracht wordt alles anders. 
Dank u dat Jezus dat heeft laten zien. 

Geef ons kracht Heer, 
om uw liefde door te geven. 

En om anderen te helpen. 
Kracht om moeilijke dingen te doen. 

En kracht om niet op te geven. 
Amen 

(Kind op maandag)   
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De school weer open!  
  Maandag 8 februari openen we de deuren weer voor de kinderen. U heeft gisteren 
een brief met richtlijnen namens PCBO Dantumadiel ontvangen. In aanvulling op de 
brief noemen we nog even de belangrijkste punten voor De Tarissing. Veel zaken 
blijven zoals ze waren, met een aantal nieuwe maatregelen, waarvan de eventuele 
thuisquarantaine voor de hele groep de grootste wijziging is t.o.v. de voorgaande 

periode. Verder gaan we op de onderstaande manier te werk: 
 
*      de kinderen zijn vanaf 08.20 uur welkom op school. Om 08.25 gaat de eerste bel; 
* we blijven gebruik maken van de vier verschillende ingangen en verzamelpunten bij het ingaan 

van de school. De kinderen gaan zelfstandig naar de voor hen bestemde ingang; 
* kinderen worden door één ouder / verzorger gebracht. Houd bij het brengen en halen van de 

kinderen voldoende afstand tot elkaar; 
* kinderen met verkoudheidsklachten (groep 1 t/m 8) blijven thuis. Bij twijfel neemt u contact op 

met school; 
* bij een positieve test van een leerling neemt u z.s.m. contact op met school. De gehele 

(combi)groep gaat vervolgens 5 dagen in quarantaine en er wordt binnen de mogelijkheden 
online onderwijs georganiseerd. Dit vraagt dan enige voorbereiding waardoor het niet zeker is of 
er op dag 1 online onderwijs kan worden gegeven. School overlegt in deze situatie met de GGD 
en er geldt een nadrukkelijk testadvies op de 5e dag. Eerder testen is natuurlijk ook mogelijk, 
maar in dat geval moet er nog steeds ook op dag 5 worden getest. Mocht u hier om persoonlijke 
redenen bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit kenbaar maken bij school en blijft uw kind 10 
dagen in quarantaine; 

* bij een positieve test van een gezinslid gelden de landelijke quarantaine richtlijnen van de GGD 
en vragen we u om contact op te nemen met school; 

* ouders/verzorgers zijn alleen op afspraak na schooltijd welkom in school en dragen een 
mondkapje; 

* externen worden niet toegelaten in de school; 
* kinderen hoeven geen mondkapje te dragen bij verplaatsingen in de 

school. Mocht iemand zich fijner/veiliger voelen door een mondkapje te 
dragen bij verplaatsing buiten de klas, dan behoort dit tot de 
mogelijkheden; 

* bij ziekte/absentie van de leerkracht proberen we dit binnen de interne 
mogelijkheden op te vangen. Indien dit niet mogelijk is, zullen we u hier 
tijdig over informeren en blijven de kinderen thuis; 

* traktaties zijn toegestaan, mits voorverpakt;  
* er wordt geen noodopvang meer geboden. 
 

Toetsen, rapporten en 10-minutengesprekken  
We hebben al geruime tijd geen toetsen meer af kunnen nemen uit ons leerlingvolgsysteem. Binnen 
PCBO Dantumadiel hebben we afgesproken dat voor een goede toetsafname er sprake moet zijn van 
drie weken fysiek onderwijs. De eerder geplande IEP-toetsen voor het leerlingvolgsysteem zullen in 
de week van 8 maart worden afgenomen. De toetsen geven ons informatie over waar de kinderen op 
het moment van afname staan en kunnen als nulmeting worden beschouwd na een periode van 
online onderwijs. Aan het eind van het schooljaar zal nogmaals worden getoetst, zodat we op dat 
moment de leerontwikkeling van uw kind kunnen bespreken.  

Op woensdag 17 februari krijgen de kinderen het eerste rapport mee. Het rapport zal informatie 
geven over hetgeen we tot nu toe van uw kind(eren) weten. Door de lockdown hebben we nog niet 
de methode onafhankelijke IEP-toetsen kunnen afnemen. De leerkrachten (van groep 1 t/m 7) willen 
graag met u in gesprek over de afgelopen periode en het rapport.  
De 10-minutengesprekken vinden plaats via Microsoft Teams en zullen worden gehouden op 
donderdag 4 maart en maandag 8 maart. We gaan ervanuit dat alle ouders in gesprek gaan met de 
leerkracht(en) van hun kind(eren). In de week voorafgaand aan de voorjaarsvakantie kunt u zich 
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inschrijven voor de gesprekken via Parro. U ontvangt hierover voorafgaand aan de inschrijving nog 
even een berichtje.   
 

Advisering en aanmelding voortgezet onderwijs 
De aanmelding en open dagen van voorgezet onderwijs in de regio zijn dit jaar digitaal. De ouders en 
kinderen van groep 8 hebben inmiddels informatie van juf Ria ontvangen. Na de voorjaarsvakantie 
vinden de adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs plaats. Het VO in de regio heeft een 
gezamenlijke website gemaakt met info over de verschillende scholen.  
 

https://www.mijnvolgendeschool.nl  
 

Coronapoll communicatie 
Onlangs hebben we u gevraagd om een online peiling in te vullen m.b.t. de periode van online 
onderwijs en de communicatie tussen school en thuis. Er zijn 19 enquêtes ingevuld, waarvoor dank. 
In tijden van online onderwijs is het belangrijk om de verbinding tussen school en thuis te blijven 
behouden en vorm te geven. De uitkomsten en reacties zijn bemoedigend. We hebben veel Tops van 
u mogen ontvangen, maar ook zeker een aantal goede Tips waar we in de toekomst ons voordeel 
mee kunnen doen. Ook binnen de MR en schoolraad is het online onderwijs besproken. Deze 
evaluatie komt goed overeen met de resultaten van de peiling. Over het algemeen is men tevreden 
met de huidige opzet van online lessen. Dit biedt een duidelijk structuur in de ochtend. De 
communicatie tussen school en thuis verloopt goed. De leerkrachten zijn via Parro goed bereikbaar; 
door de online lessen is het contact meer gericht op de kinderen en in mindere mate op de ouders.  
De hoeveelheid werk wordt als wisselend ervaren. Voor sommige kinderen in m.n. de onderbouw is 
het best wel veel, maar voor de ander weer te weinig.  Sommige kinderen hebben behoefte aan 
meer uitdaging en weer anderen kunnen het niet af krijgen. De kleuters krijgen elke week werk 
thuisgebracht en delen veel filmpjes met juf.  

Hieronder een grafische weergave van de resultaten. 

  

Vraag 1     Vraag 2    Vraag 3 

Ik ben tevreden met de huidige situatie 
van communicatie tussen de ouders en 
de leerkrachten.   

Ik ben tevreden over de samenwerking 
tussen de leerkracht en ouders tijdens 
deze thuiswerkperiode.   

 

Ik ben tevreden over de duidelijkheid 
van communiceren vanuit de school.   
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Hoofdluiscontrole  
I.v.m. de huidige maatregelen kan de geplande luizencontrole van 4 maart niet 
doorgaan. We willen u vragen zelf regelmatig uw kind(eren) op hoofdluis te 
controleren. Op de hieronder vermelde site van het RIVM vindt u informatie over 
het thuis controleren op hoofdluis.  

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen  

 

Kindcentrum De Tarissing – week van de liefde 
 

Liefde, vormt de basis van ons handelen. We weten ons 

geliefd door God en geven deze liefde door aan de 

kinderen zodat ook zij zich gewenst en geliefd voelen.  

 
De week van 15 t/m 19 februari staat in het teken van 
het thema ‘Liefde’, één van de kernwaarden van ons 
kindcentrum in ontwikkeling. Samen met de collega’s 
van Vandaag zal het thema door de hele school vorm 
worden gegeven.  
 

 
 
 
 

Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit …. groep 1-2 
 
Wat was het weer een gekke periode. We hebben de kleuters enorm gemist, nu we niet meer naar 
school konden. Toch zijn ook de kleuters heel actief thuis aan het werk geweest. 
We hebben ze elke week een mooi lespakket gebracht met knutselwerkjes, spelsuggesties en de 
benodigde materialen. Daarnaast was er extra materiaal, zoals filmpjes, digitale prentenboeken, 
teken- en taalopdrachten, kleurplaten, liedjes, enz. te vinden op onze yurlspagina:  
groep1-2detarissing.yurlspagina.net 
 

  8 februari kinderen weer naar school! 

15 t/m 19 februari Week van de Liefde 

17 februari rapport 1, juf Tineke Zoodsma jarig 

22 februari juf Tineke de Jong jarig 

22 t/m 26 februari voorjaarsvakantie 

  2 maart kinderschoolraad 

  3 maart  studiedag gaat niet door; deze dag gaan de 
kinderen naar school  

  4 maart en 8 maart 10-minutengesprekken groep 1 t/m 7 

  8 t/m 12 maart IEP-toetsen voor het leerlingvolgsysteem 

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen
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Ook hebben we filmpjes gemaakt van de diverse spelletjes die die week bij het pakket zaten. We 
hebben ontzettend veel leuke filmpjes en foto’s teruggestuurd gekregen via Parro. Zo fijn om op deze 
manier toch met elkaar verbonden te zijn! 
 
We willen jullie graag meenemen in ons thuisonderwijs. Hieronder volgt een impressie van wat we 
allemaal gedaan hebben. Helaas kunnen we lang niet alles plaatsen, maar zo krijgen jullie toch een 
indruk 😃. 
 
Voorbeeld van een lespakket: 

 
We zijn begonnen met het thema: Vogels in de winter. We hebben vogels gemaakt, een vogelhuisje 
geknutseld en ook een pindaketting geregen voor de vogels, hoewel die pinda’s eigenlijk ook wel erg 
lekker smaakten 😃. Daarom voor de kleuters een lekkere chipsketting. 
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Zo lekker!😃    
    

 
 
 
 
 
 
 
Ook de letters vergaten we niet. We hebben de b en w en de e en ee geleerd. De kleuters mochten 
i.p.v. spullen voor de letterkast nu thuis een letterhoek maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de vogels in de winter werkten we aan het thema: Kikker in de kou. 
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We hebben een mooie sjaal voor kikker gekleurd, maar we hebben kikker zelf ook gemaakt. Zo leuk 
om in het dorp allemaal kikkers voor het raam te zien staan. Hebben jullie ze al gezien? En ook super 
leuk dat grote en kleine broers en zussen mee knutselden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
We hebben zelfs kikker van Duplo gemaakt. 
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Verder hebben we nog heel veel meer leuke activiteiten gedaan. Hieronder nog enkele foto’s. Toch 
zijn we blij, dat we elkaar volgende week weer op school kunnen zien! Wat hebben jullie het allemaal 

geweldig gedaan! We zijn enorm trots! Kanjers zijn jullie!!! 

 


