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Informatieblad van CBS De Tarissing 
 

Datum: Maart 2021, 31e jaargang  nr. 8 

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

Vanuit de directie 
Beste ouders/verzorgers, 

We hebben de donkere dagen weer achter ons gelaten en mogen weer steeds meer genieten van de 
langere dagen en het licht. De schaatspret werd gevolgd door mooi voorjaarsweer tijdens de 
voorjaarsvakantie. We merken dat het licht ons allen goed doet en hopen dat het licht ons ook een 
toekomstperspectief met mogelijkheden gaat bieden. Het voorjaar gaat ook jaarlijks gepaard met de 
biddag voor gewas en arbeid, die iedere tweede woensdag van maart wordt gehouden. Jaarlijks zien 
we dit in de jaarkalender terugkomen als een vaststaand iets.  
Het is interessant om te kijken wat nu de achtergrond en oorsprong is van de jaarlijks terugkerende 
biddag. In de middeleeuwen werden regelmatig zogeheten ‘bededagen’ gehouden. Als er iets 
extreems was gebeurd, zoals een oorlog of een ramp, dan werd er een dag lang niet gewerkt, maar 
gebeden. In de zestiende eeuw werd het katholicisme in ons land minder belangrijk en kwam het 
protestantisme op. Omdat deze beweging veel aandacht had voor de ‘gewone mensen’ werd er een 
bededag voor de oogst ingericht. Toen steeds minder mensen boer werden, maar een andere baan 
kregen, werd de naam: biddag voor gewas en arbeid. Biddag hoort bij dankdag: deze wordt de eerste 
woensdag van november gevierd en dan wordt God in een speciale kerkdienst gedankt voor alle 
resultaten van het werk dat seizoen. De inhoud en functie van biddag is door de eeuwen heen 
veranderd. Tegenwoordig kunnen we biddag ook zien als een reminder. Het lijkt wel alsof we de 
touwtjes in handen hebben en zelf alles kunnen regelen, maar eigenlijk zijn we ontzettend 
afhankelijk van anderen, van de omstandigheden die we niet altijd onder controle hebben en van 
God. Dit hebben we het afgelopen jaar als nooit te voren mogen ervaren en hiermee komen we weer 
in de buurt van de in de middeleeuwen houden ‘bededagen’, die plaatsvonden na een extreme 
gebeurtenis. Als moderne mensen denken we wel dat we veel onder controle hebben. Tegelijk dringt 
ook steeds meer het besef door dat dit niet altijd het geval is en dat we soms vooral geduldig moeten 
zijn. Biddag is dan ook een moment van bezinning en betekent ook: zeker, je hebt soms maar weinig 
invloed om grote dingen te veranderen, maar om het verschil te maken en veranderingen te 
bewerkstelligen, telt ieder klein radertje mee waaronder je eigen initiatief, inzet en geduld. Het op 
school met elkaar samen mogen werken en het werken met de kinderen in de klas geeft ons juist de 
gelegenheid om het verschil te maken en de kinderen mee te geven dat ze allemaal uniek zijn in het 
hun talenten, gaven en eigenschappen. We zijn dan ook ontzettend blij dat we de kinderen nu weer 
in school les mogen geven! 
 
Namens het team van ‘De Tarissing’, 
 
Rudolf de Vreeze 
 
 
 



 2 

Kind op Maandag – Gebed 
‘Het wordt licht’ is het thema van deze periode. We horen hoe Jezus licht brengt aan mensen met 
verdriet. Maar we horen ook hoe het donker wordt voor Jezus zelf, als hij gearresteerd wordt en 
uiteindelijk veroordeeld tot de dood. Dan wordt het donker in het land, maar niet voor altijd.  
God maakt het weer licht! 

Here Jezus,  
Ze zeggen altijd: hoop doet leven. 

Maar is dat wel zo?  
Als je niet merkt dat er iets gebeurt,  

Als je moeder ziek blijft of je beste vriendin? 
Hoe blijf je dan hopen? 

Of als er nooit een eind lijkt te komen aan de lange winter  
En de bomen blijven maar kaal.  

Hou de moed er dan maar eens in. 
Wilt u ons dan alstublieft helpen, 

 met ogen die goed kijken 
en oren die goed oren. 
Want het is echt waar:  

Misschien zien we het niet of kunnen we er niet bij, 
Maar ergens gebeurt altijd iets moois en schijnt het licht, 

 Een nieuw begin! 
 

Amen 
 (Kind op maandag)   
   

Personeel 
Wisseling stagiaires: na de voorjaarsvakantie heeft juf Femke afscheid genomen van groep 5/6 en 
kennisgemaakt met groep 1/2 waar ze de komende periode stage gaat lopen. Juf Geppie heeft de 
omgekeerde weg bewandeld en loopt nu stage bij groep 5/6. Meester Johan blijft actief in groep 3/4 
en meester Gerben is zijn Lio-stage gestart in groep 7.  
 
Juf Tineke: naast alle ondersteunende activiteiten gaat juf Tineke de Jong lesgeven op de 
woensdagmiddag aan groep 5 en op de vrijdagochtend aan groep 1.  
 

Corona-update 
In de vorige Mini-Hounewipper heeft u kunnen lezen welke richtlijnen we als school 
hanteren. De verplichte quarantaine voor de hele groep in geval van een positieve 
besmetting is een behoorlijke wijziging ten opzichte van de voorgaande periode. We 
zijn ontzettend tevreden over de goede gang van zaken en waarderen uw 
medewerking en telefoontje in geval van twijfel. Wel willen we u dringend verzoeken 

om uw kind preventief thuis te houden, indien u of één van uw huisgenoten in afwachting is van een 
testuitslag totdat deze uitslag binnen is. Dit om te voorkomen, dat een hele groep en leerkracht 
eventueel alsnog in quarantaine moet. 

Gymlessen 
Afgelopen dinsdag heeft buurtsportcoach Aggie een mooie buitengymles voor de verschillende 
groepen verzorgd. Afhankelijk van het weer zal ze dit ook de komende twee dinsdagen komen doen. 
In principe mogen we ook weer gebruik maken van De Beijer, maar we geven er de voorkeur aan om 
de komende twee weken buitenactiviteiten te doen. Mocht de weersvoorspelling voor de donderdag 
slecht zijn, dan kunnen we gebruik maken van de gymzaal. U ontvangt dan vooraf een berichtje van 
de groepsleerkracht.  
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Grote Rekendag 2021 
In de week van 22 t/m 26 maart wordt er op De Tarissing weer aandacht besteed aan de Grote 
Rekendag. Het thema van de 19e Grote Rekendag is "Op rekenreis". Vanuit school gaan de kinderen 
op reis en ze zullen er verbaasd over staan hoeveel rekenen daarbij komt kijken. Het plannen, het op 
tijd zijn, het weten waar je heen moet, het kunnen rekenen met een vreemde geldsoort, het 
bijhouden van je uitgaven, het kunnen lezen van een dienstregeling: het rekenen is in al deze 
activiteiten aanwezig en wordt in deze week expliciet gemaakt en met elkaar beleefd, in 
aansprekende contexten en ondersteund door reisverhalen. Gaat u met ons mee? 

 

                       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderbijdragen 
De data voor de inning van de ouderbijdrage zijn aangepast. In januari heeft er geen inning 
plaatsgevonden. De nieuwe inningsdata zijn: 
- 20-03 (i.p.v. 20-01) 
- 20-05 (i.p.v. 20-04) 
- 01-07 (i.p.v. 20-07)  
 

IEP-toetsen leerlingvolgsysteem 
In december kreeg u informatie met betrekking tot ons nieuwe leerlingvolgsysteem en de daarbij 
behorende toetsen. Door de lockdown hebben we in januari 2021 niet kunnen 
toetsen volgens onze jaarplanning. Nu de leerlingen inmiddels weer een aantal 
weken op school onderwijs krijgen, zullen er in de komende weken toetsen 
worden afgenomen, op alle scholen binnen PCBO Dantumadiel.  
We starten volgende week met de toetsen rekenen (gr. 3 t/m 8), taalverzorging 
(gr. 3 t/m 8) en begrijpend lezen (gr. 4 t/m 8). De leerlingen van de huidige groep 8 hebben in 
oktober al toetsen gemaakt van IEP om te kijken wat het (voorlopige) uitstroomadvies zal zijn voor 
het Voortgezet Onderwijs. Voor de groepen 3/4 worden de toetsen van taalverzorging op papier 
gemaakt. Daarnaast worden de leesniveaus weer in kaart gebracht met de AVI en DMT. Na afloop 
ontvangt u van ons een terugkoppeling m.b.t. de resultaten van de toets.  
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In deze periode vinden ook de 10-minutengesprekken plaats. De resultaten van de IEP toetsen zijn 
ten tijde van de gesprekken nog niet bekend. We zullen de toetsuitslagen met name gebruiken om te 
kijken waar de leerlingen in hun ontwikkeling staan. In juni volgt een 2e toetsperiode, waarbij we de 
groei in de komende periode inzichtelijk kunnen maken.  
 

Frederika Bunskoeke (intern begeleider) 
 

Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit …. groep 3/4 
De voorjaarsvakantie is al weer voorbij. Gelukkig hebben we bijna iedereen weer gezien voor de 
vakantie na de lockdown. Fijn om met iedereen weer live bij te kletsen, buiten te spelen, te werken 
en te spelen in de klas. Het was een rare en intensieve periode met het thuiswerken. We zijn blij om 
weer met de kinderen te kunnen werken en samen van alles te gaan beleven. In het voorjaar met het 
lentezonnetje erbij voelt het ook weer als een nieuw begin. We hadden de eerste weken op school 
volop sneeuw- en ijspret op het plein. Heerlijk om te zien hoe de kinderen vol fantasie en energie 
met elkaar in de sneeuw kunnen spelen. Van alles werd uit de kast gehaald om met de sneeuw en 
het ijs te spelen in een heel nieuw spel. 

Die twee weken voor de voorjaarsvakantie hebben we gewerkt en gepraat rond het thema ‘De 
liefde’. Dit is een belangrijke kernwaarde van De Tarissing als IKC. Om ‘Liefde’ concreet te maken 
voor groep 3 en 4 hebben we het gehad over complimenten. Hoe geef je een fijn en goed 
compliment en hoe ontvang je deze. Het was ontzettend mooi om te zien hoe makkelijk de kinderen 
elkaar een compliment kunnen geven. Met een blad met een groot hart durfde iedereen 
complimenten te verzamelen voor zichzelf en te geven aan een ander. Met een warm hart vol lieve 
woorden en een positief gevoel zag je de kinderen stralen. 

 

 

 

  

Vanaf 1 maart Adviesgesprekken groep 8 

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

5 maart Kinderschoolraad 

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

8 maart  Juf Tineke de Jong jarig 

10 maart Juf Marjan jarig 
Biddag voor gewas en arbeid 

22 t/m 26 maart Online open dag op afspraak 

30 maart Meester Rudolf jarig 

1 april  Paasviering 

2 april Goede Vrijdag 
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Het complimentenlied hebben we veel gedraaid om nu vaker elkaar een complimentje te gaan 
geven: 

Het is erg leuk om te krijgen, en je wordt ermee verwend. 
Rarara, wat is het? Het is een compliment! 

Iedereen verdient wel eens een compliment. 
Als je wat moois, wat goeds, wat leuks, wat liefs bij een ander ziet, 

denk dan aan dit lied. 
Zeg het, spreek het uit, maak die ander blij: 

Wat heb jij mooi geknutseld, wat een coole jas heb jij! 
Wat kan jij hard rennen, wat een gave bril heb jij. 

Wat zie jij er leuk uit vandaag. Wat aardig dat je even hielp. 
Toffe schoenen zeg. Goed gespeeld. Toppie! 

Het is makkelijk te geven, en het kost geen ene cent! 
Rarara, wat is het? Het is een compliment! 

Iedereen verdient wel eens een compliment. 
Wat een kanjer, wat een kanjer ben jij! 

Rond Valentijnsdag mochten de kinderen ook een kaart/tekening maken als bedankje voor alle hulp 
bij het thuiswerken. In de klas hebben we hard gewerkt aan het knippen van heel veel hartjes. Hier 
hebben we een slinger van gemaakt. Met crea mochten de kinderen een hart knippen met luikjes, 
waarin de mensen en dieren werden getekend, die dicht in hun hart zitten. Vaak kwamen ze ruimte 
te kort. 

Het prentenboek ‘Briefjes aan Bing’ ging over dieren, die elkaar pesten op een schoolplein. Bing had 
het idee om juist briefjes met complimenten uit te delen. Hierdoor veranderde het gedrag gelijk van 
de stoere pestkoppen. De boodschap van het verhaal was dat iedereen behoefte heeft aan een 
vriendelijk woord. 
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Naast het leerwerk is er ook aandacht voor o.a. muziek en beweging: 

Op de foto’s is te zien hoe de groep ‘Hoedje van papier’ met de boomwhackers speelt. Iedere kleur 
staat voor een bepaalde muzieknoot. Door om de beurt op het juiste moment met de boomwhacker 
in de handpalm te slaan, ontstaan er prachtige melodieën! 

Afgelopen dinsdag kwamen de buurtsportcoaches weer langs voor gymlessen op het plein. Ook hier 
hebben we een paar mooie foto’s van gemaakt. 

Nogmaals, we zijn blij om te kinderen weer op school te mogen ontmoeten! We hopen dat we zo 
door kunnen gaan en we wensen iedereen heel veel gezondheid, liefde, complimenten en plezier 
toe! 
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