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Vanuit de directie
We kijken terug op een maand vol activiteiten en zijn inmiddels alweer in de maand mei
aangekomen. Dit betekent dat we de laatste periode van het schooljaar ingaan en samen nog een
mooie stap kunnen zetten om vervolgens dit ook weer bijzondere schooljaar af te gaan ronden. We
zijn inmiddels alweer druk bezig met de planning en organisatie voor het nieuwe schooljaar en zullen
u hier in de Hounewipper van juni verder over informeren. De meivakantie valt samen met 4 en 5
mei, de dagen waarop we gedenken en onze vrijheid vieren. Eind april heeft groep 7/8 stil gestaan bij
de bevrijding van Fryslân en een krans gelegd bij het monument. Ook voor deze jonge generatie blijft
dit een indrukwekkend moment waarbij verhalen uit het verleden tot leven komen in de namen van
zij die gevallen zijn voor onze vrijheid. We wensen de kinderen en u nog een goed vervolg van de
meivakantie en hopen ze volgende week allemaal weer op school te mogen begroeten!
Namens het team van ‘De Tarissing’,
Rudolf de Vreeze

Hemelvaart
Liet 663 - Al hat Hy ús ferlitten
Al hat Hy ús ferlitten,

Al waard Hy fan ús nommen,

Hy bliuwt ús altyd nei,

hâld altyd dit foar wier:

wat wy yn Him besitte

Hy sil op ierde komme is

by ús dei by dei

lykas Er fan ús gie.

as ljochtglâns fan de sinne,

Hy sil syn wurk foltôgje,

as leafde fan in mem.

wy meie yn hearlikheid

Mear as wy sizze kinne

syn antlit dan oanskôgje

mei’wy syn goedens sjen

yn alle ivichheid.

Personeel
Juf Tineke de Jong heeft inmiddels haar lesgevende taak uitgebreid en geeft op de maandag,
dinsdagochtend, woensdag en donderdagochtend les aan een deel van groep 1/2.
Meester Gerben is vanaf 1 februari bezig met zijn LIO-stage in groep 7. Om te ervaren hoe het is om
in een combigroep les te geven, zal hij op maandag, dinsdag en woensdag in de middag les gaan
geven aan een combi van groep 5 en 7.
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Vacature Raad van Toezicht

Kamp en schoolreizen
In april heeft u een brief ontvangen over de activiteiten die voor de komende periode staan gepland.
Voor de schoolreizen die voor groep 1 t/m 6 gepland stonden op 8 juni organiseren we een
aangepast programma in en rond school. Hierover ontvangt u later meer informatie. Woensdag 19
mei t/m vrijdag 21 mei gaan groep 7 en 8 op kamp naar Natuurlijk Kollumeroord. We zijn blij dat dit
door kan gaan en wensen hen een mooi kamp toe!

Kranslegging monument
15 april was het 76 jaar geleden dat de gemeente Dantumadiel werd bevrijd. De kinderen van groep
7/8 hebben hierbij stilgestaan door bloemen bij het monument aan de Eysingawei neer te leggen.
Ook hebben ze het Denkboek 2021 en een Fries leesboek “Sis my wa’t ik bin” ontvangen.
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Koningsspelen 2021
Vrijdag 23 april deed onze school weer mee met de Koningsspelen. Alle kinderen mochten feestelijk
in het oranje, rood, wit en blauw naar school komen. We hebben de spelletjes verdeeld; voor de
onderbouw op het kleuterplein en voor de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) op het grote plein en in De
Beijer. We hebben het sport- en feestpakket besteld via de site van de Koningsspelen. Voor de
kleuters en groep 3/4 zaten hier spelletjes bij, zoals het grote mik- en werpfeest. Maar ook gezellig
een kruiwagenrace mocht niet ontbreken. Op het grote plein en in De Beijer stonden grotere spellen
klaar, zoals het Koningsspel en Oranjespel. Als beloning voor alle sportieve prestaties kreeg iedereen
een echte oranjemedaille.
Fijn om met de kinderen weer een sportief feestje te kunnen vieren!

IEP-eindtoets
Groep 8 heeft inmiddels de eindtoets IEP gemaakt en na de vakantie zullen we de
resultaten weer terugkrijgen op school. Best wel spannend natuurlijk om te
kijken hoe ze het dit jaar hebben gedaan!
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Nieuws uit de zorg
En dan is het alweer mei…..het schooljaar vliegt voorbij en wat is er veel gebeurd. We gaan de laatste
periode van het schooljaar in. Zelf ben ik een groot deel van het jaar niet fysiek op school geweest en
werkte ik vanuit huis. Op afstand heb ik alles gevolgd, besproken met collega’s en zijn er ook
gesprekken gevoerd met u als ouder(s)/verzorger(s). Het is fijn om te constateren dat we de
leerlingen goed in beeld hebben en dat er acties zijn uitgezet daar waar het nodig was.
De leerlingen van groep 3 tot en met 8 hebben dit jaar voor het eerst kennisgemaakt met een nieuwe
manier van toetsen: de IEP-toets. U bent daar inmiddels van op de hoogte gesteld. In juni volgt nog
een 2e toetsronde en kunnen we ook zien wat de leergroei is geweest in de afgelopen periode. Naast
het toetsen van de leergebieden rekenen, taal/spelling en lezen, hebben de leerlingen ook een “hart
en handen” toets gemaakt. Het gaat niet alleen om taal en rekenen, maar ook om zaken als
doorzettingsvermogen, het uiten van gevoelens en nieuwsgierigheid. Samenvattend zijn dat
‘leeraanpak’, sociaal-emotionele ontwikkeling en ‘creatief vermogen’. Dit zijn, niet toevallig, ook
allemaal eigenschappen die een kind helpen bij het vergaren van kennis en kunde op het gebied van
taal en rekenen.
Mochten er nog vragen zijn op het gebied van zorg, mail mij dan gerust.
Na de meivakantie ben ik in ieder geval elke week weer 1 dag op school.
Met vriendelijke groet,
Frederika Bunskoeke (intern begeleider)
f.bunskoeke@pcbodantumadiel.nl

Werkzaamheden dak
De in de vorige Hounewipper aangekondigde werkzaamheden aan het dak zullen niet
zoals eerder aangekondigd in de meivakantie plaatsvinden, maar zijn verplaatst naar
de eerste twee weken van de zomervakantie.

De Wâldsang - Cornetles

Hallo ouders/verzorgers,
Mochten er kinderen zijn die graag voor de zomer willen starten met cornetles, dan kan dit natuurlijk.
Tot de zomer hanteren we een proefperiode waarin er geen lesgeld hoeft te worden betaald. Mooie
kans om het eens te proberen! Mochten ze na de zomer door willen gaan, dan is het lesgeld €20 per
maand.
Lessen zijn op woensdag in de Beijer
Tijdstip: 16.30 uur (Mocht het tijdstip niet uitkomen, in overleg is er veel mogelijk)
Het instrument krijgen ze in bruikleen van muziekvereniging ‘Soli Deo Gloria’ uit Rinsumageest.
Mochten er nog vragen/opmerkingen zijn, mail/app of bel mij gerust!
Groet,
Gerk Huisma
gerkhuisma@hotmail.com
06-50594658
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Muziek maakt slim! Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken
bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van
kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral
het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren
versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden.
Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.

Agenda
3 t/m 14 mei

Meivakantie

18 mei

MR en schoolraad

19 t/m 21 mei

Kamp groep 7/8

24 mei

Tweede Pinksterdag, kinderen vrij

26 mei

Kinderschoolraad

31 mei t/m 11 juni

Toetsweken IEP leerlingvolgsysteem

8 juni

Alternatief schoolreisje groepen 1 t/m 6

Nieuws uit …. groep 7/8
Deze maand een bijdrage van groep 7/8 in de MHW. Wat hebben we allemaal gedaan in deze
periode? Zoals u inmiddels weet, is groep 7/8, vanaf februari, op maan-, dins- en woensdag
gescheiden van elkaar. Groep 7 krijgt les van LIO-meester Gerben en groep 8 werkt samen met mij,
juf Ria. Op donderdag en vrijdag zijn we weer een combigroep.

Zoals u eerder in de MHW al hebt kunnen lezen heeft
groep 8 meegedaan aan de fotoworkshop van
KidzKlix. Ze zijn een dagdeel met een fotocamera de
natuur ingegaan. De fotograaf heeft de 20 mooiste
foto’s geselecteerd. Aangezien groep 7 deze activiteit
vorig jaar had gedaan, wisten ze al hoe dit ging en
konden zij, samen met de kinderen van groep 8, de 3
allermooiste plaatjes uitkiezen. De derde prijs is voor
Jelmer, de tweede is door Noor behaald en de
winnaar is Edith geworden. Zij heeft hiermee een
boek met allerlei mooie natuurfoto’s gewonnen en
mag meedoen aan de jaarprijs van KidzKlix.
Gefeliciteerd!
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In april heeft groep 8 weer meegedaan aan het VVN
verkeersexamen. Voor een aantal was het best wel
spannend maar……. het vele oefenen werd beloond!
Alle kinderen van groep 8 zijn geslaagd voor het
verkeersexamen. Veel veilige fietskilometers
toegewenst, toppers!

N.a.v. een lessenserie over “de bij” heeft groep 8 op 28 april heeft een bezoek gebracht aan imker
Auke Sikma. Auke heeft een aantal bijenvolken onder zijn hoede en heeft ons vele
wetenswaardigheden kunnen vertellen over bijen, koninginnen, broedkamers, honingkamers,
honingraten, bijenwas, etc. Een leerzaam bezoek waarbij we veel over dit onderdeel van de natuur
hebben geleerd.

Vrijdag 30 april heeft groep 7/8 een gastles van Veilig Verkeer Nederland mogen volgen. Alle
kinderen hebben een parcours zo langzaam mogelijk moeten afleggen, hebben ervaren hoe het is om
je in een rolstoel voort te bewegen en hebben bellend met een mobiel en fietsend opdrachten
mogen uitvoeren. Met name dit laatste onderdeel viel niet mee!
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Voor de komende periode staat er ook nog het een en ander op de planning. Zoals u heeft kunnen
lezen, gaat er in groep 7 het een en ander veranderen na de meivakantie. Groep 7 zal op maandag-,
dinsdag- en woensdagmiddag vergezeld worden door groep 5 en les krijgen van meester Gerben. Hij
zal dan o.a. de wereldoriënterende vakken en creatieve vorming verzorgen.
Groep 7 gaat zich nog bezig houden met een natuurproject. Hiervoor zullen zij of de natuur in de klas
halen of met de klas de natuur in gaan.
Op 18, 19 & 20 mei gaan we op schoolkamp naar Natuurlijk Kollumeroord. Hier hebben wij natuurlijk
heel veel zin in. Survivallen, kanovaren, spelletjes spelen,……..
Wij, als kampleiding, zijn in ieder geval heel benieuwd naar de Bonte Avond! Wat staat ons te
wachten?!?
Met het einde van het schooljaar in zicht breekt er voor de kinderen van groep 8 ook een bijzondere
periode aan: “afscheid nemen van De Tarissing.” Samen met de ouders en het team zijn ook hier de
voorbereidingen voor gestart.
***
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