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Vanuit de directie
De afgelopen weken hebben we naar het Paasfeest toegeleefd. Er zijn ontzettend veel dingen in het
leven die je niet zeker kunt weten. Of je een goed cijfer haalt voor je toets, of je een leuke vakantie
zult hebben, of dat het mooi weer zal zijn als je op schoolreis gaat. Maar er is wel een aantal zaken
waar je wel van op aan kunt. De bijbel vertelt over een aantal van zulke dingen. Het eerste dat
daarbij ter sprake komt, is het licht. Je mag erop rekenen dat het de volgende dag opnieuw licht
wordt. Maar wat nou als het heel donker wordt om je heen, als je verdrietig bent of angstig? Mag je
er dan ook op rekenen dat het weer licht wordt? Dat mag! In de verhalen lezen we hoe Jezus de
wereld lichter maakte voor alle mensen die hij tegenkwam. Met Pasen vieren we dat het toch echt
weer licht is geworden. God liet de zon weer schijnen in de wereld!
We wensen jullie allemaal een mooi Paasfeest toe!
Namens het team van ‘De Tarissing’,
Rudolf de Vreeze

Kind op Maandag – Gebed
God van licht,
U maakt het licht in de wereld,
elke dag opnieuw
Daar danken wij U voor
Wij danken voor het wonder van Pasen.
Dat Jezus is opgestaan,
dat na de donkerste nacht toch het licht opnieuw ging schijnen.
Wij bidden voor mensen die in het donker zitten.
Omdat ze verdrietig zijn of somber,
omdat ze bang zijn of zich eenzaam voelen.
Geef dat ook voor al die mensen een licht mag opgaan:
een nieuwe dag, een nieuw begin.
Amen.
(Uit: Kind op Maandag)

Paasviering
Donderdagochtend hebben we in de klas onze Paasviering. Dit jaar is er een PowerPoint gemaakt
waarin alle groepen een bijdrage hebben geleverd. Nu met Pasen werken we aan het thema ‘Hoop’,
wat toepasselijk is in deze tijd. Iedere groep heeft dit op een andere manier uitgewerkt.
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Op donderdag 1 april bekijken we alle filmpjes, foto’s en teksten in de groep. Het Paasverhaal wordt
d.m.v. de Zandtovenaar verteld. Ook jullie thuis kunnen deze PowerPoint bekijken.
U vindt de PaasPowerPoint met daarin verschillende linkjes in de bijlage. Veel kijkplezier en fijne
Paasdagen toegewenst!

Personeel – Berichtje van juf Tineke de Jong
Ik ben vanaf maart begonnen om mee te draaien op de vrijdagmorgen in groep 1/2. Het is fijn om dit
samen met juf Sippie te doen en om de groep dan ook even te kunnen splitsen. We doen dan rekenof taalactiviteiten. Ook ben ik begonnen met groep 2 om via het programma Bouw spelenderwijs te
leren lezen. Dit vinden ze erg leuk om te doen. Vanaf 24 maart ben ik nu ook op de woensdag in deze
groep. We hebben dan de groep de hele dag gesplitst. Juf Christianne heeft dan groep 1/2. Ik doe
dan de aanvangsgroep/groep 1. We spelen en knutselen, doen ook activiteiten als voorbereidend
rekenen, schrijven en taalactiviteiten. De kinderen zijn zo heerlijk enthousiast en vol verhalen! Ik
geniet hier enorm van. Nu bestaat deze groep nog uit 13 kinderen, maar dit zal nog verder groeien
tot de zomervakantie. Bij het hek en op de parkeerplaats leer ik steeds meer ouders kennen en dat is
ook fijn!
Hartelijke groet, Tineke de Jong

Zonnebloemen & project Natuur
Weet je dat de lente komt?
Alles loopt weer uit en de eerste zonnestralen tintelen op je huid.
Er komt nieuw leven, door de Heer gegeven!
Symbolisch past de zonnebloem hier heel mooi bij en daarom
willen we alle kinderen graag zonnebloempitten meegeven naar
huis. Dit is tevens de aftrap voor ons gezamenlijke project Natuur.
We doen dit vanaf de peuters van Vandaag tot en met groep 8.
We zijn heel benieuwd of jij de zonnebloem kan laten groeien en bloeien! Om dit extra te stimuleren,
loven we een prijs uit voor de verzorg(st)er van de hoogste zonnebloem, gemeten op woensdag 7
juli. Doe je mee?
Informatie over de zonnebloem
Soort:
Helianthus Annuus Giganteus (zonnebloem, hoge enkele, reuzenbloemig).
Het is een hoge stevige plant, maar kan wel een steuntje gebruiken d.m.v. een stok.
Zaaien:
April - mei ter plaatse in de tuin of in een zaaibak / bloempotje (met gat onderin, 1
pitje in een potje) in huis. Regelmatig wat water geven. Zo is de eerste groei heel mooi
te volgen door de kinderen. Heb je meerdere potjes, dan is het leuk om deze uit te
delen.
Uitplanten: 50 cm afstand van elkaar.
Bloei:
Juli - september.
Hoogte:
2 - 4,50 meter en hoger. Gaat dit lukken? Misschien leuk om per week bij te houden.
Na de bloei verschijnen er zaden. Om deze te kunnen oogsten, moet je de bloem afknippen en op
een luchtige droge en warme plaats omgekeerd te drogen hangen. Je kunt hem ook in de tuin laten
staan, want de vogels vinden deze pitten heerlijk!
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Corona en testen
In de media hebben we kunnen lezen dat op verschillende scholen in de regio klassen in
quarantaine moesten gaan vanwege een positief geteste klasgenoot. In zo’n situatie
geldt er voor de 5e quarantainedag een dringend testadvies. Wanneer ouders
besluiten hun kind niet te laten testen op de 5e dag, geldt er een quarantaineperiode
van 10 dagen. Op het moment van schrijven van dit stukje hebben we hier (nog) niet
mee te maken gehad en dat is mooi voor de continuïteit van ons onderwijs.
De komende weken komen er verschillende sneltesten beschikbaar voor particulieren, die kunnen
worden ingezet als preventieve screeningstest om b.v. zeker te weten dat je niet besmettelijk bent
als je een kwetsbaar iemand bezoekt. Een beperkt aantal van deze testen is door het RIVM
goedgekeurd, maar in principe niet geldig als ‘5e dag-test’ in geval van groepsquarantaine. Hiervoor
moet nog een steeds een afspraak bij de GGD worden gemaakt. De door het RIVM goedgekeurde
sneltesten zijn formeel alleen geldig als ze door een big-geregistreerde zorgprofessional worden
afgenomen, die in contact staat met de GGD.

Grote Rekendag 2021
In groep 7/8 zijn wij bezig geweest met het maken van een rekenreis. Tijdens deze opdracht moesten
de leerlingen allerlei zaken uitzoeken, die te maken hadden met het plannen van een reis. Waar
moet je om denken als je een reis plant? Je moet rekening houden met het vervoer. Ga ik met het
vliegtuig, de trein of toch de auto en hoelang duurt de reis? Waar kan ik overnachten? Welke
activiteiten kan ik gaan doen? Waar kan ik uiteten? De leerlingen moesten een reis naar één van de
dertig grootste Europese steden plannen en rekening houden met bovenstaande vragen.
Voor deze reis hadden zij een budget van € 2.000,-. Ging je met je groepje naar een stad waar ze niet
met de euro betalen, dan moest je dit eerst omrekenen naar de valuta van dat land/die stad.
Toen alles uitgerekend was, was het tijd om op een poster inzichtelijk te maken wat er allemaal was
berekend en of er nog geld overbleef. Het berekenen en het maken van de poster is gedaan op
maandag en dinsdag. Woensdag was het tijd voor de presentatie.
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IEP-toetsen leerlingvolgsysteem
In de afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 3 t/m 7 voor het eerst
toetsen gemaakt in ons nieuwe leerlingvolgsysteem IEP. De leerlingen van groep
8 hadden er in oktober al mee kennisgemaakt. IEP staat voor Inzicht Eigen
Profiel. De toetsresultaten gebruiken we deze keer als een 0-meting. Na een
lange periode van onderwijs-op-afstand is het belangrijk om te kijken waar de
kinderen staan in hun ontwikkeling. Van daaruit kijken we aan welke doelen we in de komende tijd
gaan werken. U ontvangt een rapport waarin we een globale indruk geven van waar uw kind op dit
moment staat in zijn/haar ontwikkeling. In juni volgt er nog een 2e toetsperiode, waarbij we u de
leergroei ten opzichte van de toetsen in maart kunnen laten zien.

Workshop Kidsklix groep 8
Op dinsdag 30 maart heeft groep 8 een fotoworkshop van KidzKlix in het Geastmer Bosk gevolgd.
KidzKlix gelooft dat op pad gaan met een “waterbestendige” fotocamera een prachtige manier is om
kinderen te verbinden met natuur. Ze willen de passie voor de natuur zo groot mogelijk maken door
de kinderen de natuur werkelijk te laten beleven. Als voorbereiding hebben we, maandag, eerst de
Kahoot KidzKlix Natuurkwizzz gedaan. Deze quiz zat vol met natuurweetjes. Op de dag zelf hebben
we, na een korte uitleg over de fotocameraatjes, een fietstocht richting het bos gemaakt en kon het
“echte werk” beginnen. Gedurende het fotorondje werd er uitleg gegeven over de natuur en over
het nemen van de mooiste foto’s. Het is leuk om aan de hand van foto’s te zien hoe de kijk van
kinderen op de wereld is. Na het fotograferen heeft de fotograaf van KidzKlix de 20 mooiste foto’s
gesorteerd waar de kinderen van groep 7/8 momenteel de mooiste foto gaan uitkiezen. De winnaar
krijgt het boek “Van nature klikt het” (een leerboek voor de junior fotograaf). De winnaar is ……………
nog niet bekend! In de volgende MHW komt de winnaar met zijn/haar foto!
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Werkzaamheden dak
Het afgelopen jaar is gebleken dat er de nodige constructiefouten zijn in het dak
van school die voor problemen zorgen zoals lekkages. In overleg met de gemeente
is er een herstelplan gemaakt. Om de overlast tot een minimum te beperken zullen
de herstelwerkzaamheden in de meivakantie worden uitgevoerd. Mocht het
herstel niet volledig kunnen worden afgerond in de meivakantie, dan zal het een
vervolg krijgen in de zomervakantie.

Agenda
2 april

Goede Vrijdag. Alle kinderen vrij.

4 april

Eerste Paasdag

5 april

Tweede Paasdag. Alle kinderen vrij.

15 april

Studiemiddag team. Kinderen 12.00 uur vrij.

20/21 april

Eindtoets groep 8 IEP

23 april

Koningsspelen (aangepast)

27 april

Koningsdag. Alle kinderen vrij.

3 t/m 14 mei
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Meivakantie

Nieuws uit …. groep 5/6
In groep 5/6 hebben wij de afgelopen tijd veel geleerd over
gedichten. Wij hebben ontzettend ons best gedaan om zelf een
mooi gedicht te schrijven over het thema ‘hoop’ (zie PowerPoint).
Maar groep 5 heeft dinsdag 30 maart ook een les van juf Geppie
gehad over gedichten. Hierin leerden wij wat een elfje, een limerick
en een naamgedicht zijn. Dit hebben wij geoefend door verknipte
gedichten weer aan elkaar te plakken op een gekleurd papier,
waarop ook het soort gedicht stond (zie foto’s). Dit was een erg
leuke samenwerkingsopdracht en het ging hartstikke goed!

Groep 6 had deze week een paar zieken. We hopen dat jullie gauw weer fit zijn!
De kinderen, die er wel waren laten hieronder van zich horen, o.a. de vraag: wat is je favoriete vak?
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Jippe:

Gym omdat ik van bewegen houd en van lekker druk doen!. Apekooi is het leukst!
(Jippe kan ook goed zingen en swingen)!

Ruben Z.:

Gym! Dan beweegst lekker en strekst dy út. By aankleedtikkertje, kist hurd rinne.

Jan Jacob:

Ek gym, kist lekker bewege! Juster ha wy air hockey dien, mei in baltsje, dat wie leuk!

Remko:
myn lievelinsfak is spelling. It is
maklik en do learst hoe ast dingen skriuwe moast.

En twadde is topo.

Luuk:

Bij crea kun je creatief zijn. Ik vind het leuk om bijvoorbeeld bloemen te maken.
Tweede is topo

Roelof:

Geschiedenis fyn ik it leukst. Dat fyn ik ynteressant, no fan de twadde wereldoarloch
ensa

Tim:

Geschiedenis fyn ik it moaist. Ik fyn it interssant wat der froeger is gebeurd.

Thomas:

Geschiedenis want ik wol in protte oer froeger witte

Damien:

Aardrijkskunde vind ik het leukst, ik kan zo veel te weten komen over het platteland.

Harmen:

Geschiedenis eigenlijk, mar topo fyn ik ek leuk!

Linksonder: Vrolijk stelletje!
Rechtsonder: Remko, Roelof en Fokke kijken wel serieus. Zo kijken ze heus niet altijd.
Iedere dag zorgen zij (Roan hoort er ook nog bij) voor de chromebooks: in en uit de bak, aan en van
de stroom, slot open en dicht enz. Dat is een serieuze zaak! Bedankt mannen!
H

7

