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Vanuit de directie
We zijn blij dat we al enige tijd een periode zonder corona en groepsquarantaines hebben gehad en
met de geldende aanpassingen ‘gewoon’ les hebben kunnen geven. Ondanks alle landelijke
versoepelingen blijven de op school geldende richtlijnen voorlopig van toepassing en hopen we deze
goede periode van onderwijs tot de zomervakantie door te kunnen trekken. Al het personeel is na de
meivakantie van sneltesten voorzien, zodat er preventief getest kan worden en ook het aantal
gevaccineerde collega’s stijgt gaandeweg. We hopen na de zomervakantie mee te kunnen gaan in de
versoepelingen en een aantal aanpassingen t.o.v. de huidige situatie te kunnen doen. Hiervoor zullen
we dan weer nieuwe richtlijnen vanuit de overheid ontvangen. Tot die tijd doen we zeker nog even
voorzichtig en nemen we geen onnodige risico’s. Voor ons breekt nu ook de tijd van afronden en
straks afscheid nemen aan. Voor groep 8 gaan alweer de laatste weken op De Tarissing in en ze
kunnen alvast vooruitkijken naar hun nieuwe uitdaging in het voortgezet onderwijs. We wensen ze
natuurlijk goede laatste weken op De Tarissing.
Namens het team van ‘De Tarissing’,
Rudolf de Vreeze

Kind op Maandag
Jezus is opgestaan en naar de hemel gegaan. Toch is zijn verhaal nog lang niet afgelopen! In de
verhalen van deze periode horen we dat zijn volgelingen verder gaan met het werk dat Jezus
begonnen is. Veel mensen vinden het geweldig, maar net als Jezus zelf krijgen zijn volgelingen ook
met weerstand te maken. Zo ook Paulus. Paulus gaat op reis met een bijzonder verhaal: hij wil alle
mensen vertellen wat Jezus heeft gedaan. Er wordt verschillend op gereageerd. Veel mensen geloven
wat Paulus vertelt, maar er zijn ook mensen die vinden dat hij beter zijn mond kan houden.
Gebed
Lieve God,
Steeds opnieuw horen wij bijzondere verhalen,
Over Jezus, over mensen die hem volgen
En over wat u voor al die mensen betekent.
Het zijn niet zomaar verhalen:
Het zijn woorden waarin we u tegenkomen.
Wij bidden u dat dat ook vandaag mag gebeuren.
Dat we verhalen horen en ze mogen doorvertellen.
Want zo bent u aanwezig in onze wereld.
Amen
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Personeel en formatie
Terwijl we de laatste weken van het schooljaar ingaan en bezig zijn met de afronding van het
schooljaar en alles wat daarbij hoort, zijn we bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar. Dankzij het Nationaal Onderwijs Plan (NPO) van de overheid krijgen we voor het komende
schooljaar extra middelen tot onze beschikking en kunnen we volgend jaar met 5 groepen gaan
werken. Gezien de verwachte instroom van kleuters willen we vanaf het begin van het jaar met twee
kleutergroepen gaan werken. Over de indeling van deze groepen ontvangt u in de loop van deze
maand meer info. Daarnaast gaan we mooie stappen zetten in onze verdere schoolontwikkeling,
zodat we ook in de toekomst weer mooie resultaten kunnen behalen. Hieronder het voorlopige
overzicht van de groepsbezetting voor het komende schooljaar. De werkdagen zullen nog in overleg
worden ingedeeld. Juf Douwina zal eenmaal in de twee weken op vrijdag les geven aan groep 5/6 en
op maandag t/m woensdag in de ochtend deels lesgeven aan groep 6 en groep 7. In de loop van deze
maand ontvangt u de definitieve indeling. Onze intern begeleider juf Frederika gaat ons na dit
schooljaar verlaten om haar loopbaan elders voor te zetten. We hopen een goede vervanger voor
haar te kunnen benoemen. We wensen haar veel succes bij haar nieuwe uitdaging.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1 +
instroom

Juf Christianne

Juf Tineke de Jong

Juf Tineke de Jong

Juf Tineke de Jong

Juf Sippie

Groep 1/2

Juf Sippie

Juf Sippie

Juf Christianne

Juf Christianne

Juf Sippie

Groep 3/4

Juf Sietske

Juf Sietske

Juf Marjan

Juf Marjan

Juf Marjan

Groep 5/6

Juf Karin

Juf Karin

Juf Karin

Juf Karin

Juf Karin / juf
Douwina

Groep 7/8

Juf Ria

Juf Ria

Juf Ria

Juf Ria

Juf Ria

Vacatures GMR en ouderraad
Vacature GMR:
Voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van PCBO Dantumadiel zijn we op zoek
naar een nieuw lid voor de oudergeleding binnen de GMR.
De GMR voert op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen overleg met het bestuur,
vertegenwoordigd door de algemeen directeur. In dit overleg wordt gesproken over het
bovenschools beleid, waaronder o.a. de verdeling van de financiële middelen over de scholen. De
GMR vergadert 6 maal per jaar. We vinden het belangrijk dat ook De Tarissing naast een
personeelslid binnen de GMR door een ouder wordt vertegenwoordigd om de belangen van school
optimaal te behartigen. Indien u belangstelling heeft voor deze vacaturen kunt u contact opnemen
met de voorzitter van onze MR, Johanna Terpstra of door een mailtje te sturen naar:
mrtarissing@pcbodantumadiel.nl.
Vacature Schoolraad:
Als schoolraad van De Tarissing zijn wij op zoek naar 1 nieuwe ouder, die zitting wil nemen in de
schoolraad.
Wat vragen wij:
- Ongeveer 1 keer in de 2 maand een uurtje vergaderen met de schoolraad en de directeur.
- Meedenken en meepraten over het onderwijs op De Tarissing.
- 4 jaar zitting nemen in de schoolraad.
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Wilt u informatie of wilt u graag deel uit maken van de schoolraad? Dan kunt u contact opnemen met
Hijlkje van der Velde of mail naar: schoolraadtarissing@pcbodantumadiel.nl.

IEP-eindtoets 2021
In tegenstelling tot vorig jaar kon de IEP-eindtoets voor groep 8 dit jaar gelukkig wel
doorgaan. Het was ook best wel even spannend voor de kinderen en leerkracht van
groep 8 omdat ze tot tweemaal toe te maken hebben gehad met een periode van
schoolsluiting en thuisonderwijs. We hadden vooraf zeker het gevoel dat ze er
allemaal klaar voor waren en hadden dan ook veel vertrouwen in een mooi resultaat.
We zijn ontzettend trots op de kinderen en leerkrachten met het behaalde resultaat dat op alle
onderdelen mooi boven het landelijke gemiddelde ligt met een gemiddelde score van 84,9 ten
opzicht van het landelijke gemiddelde van 79,7. Dit mooie resultaat is mede te danken aan de
ondersteuning en hulp die de kinderen het afgelopen jaar thuis hebben gekregen. Dus ook een groot
compliment aan alle ouders/verzorgers! Een mooie en welverdiende beloning voor het harde
werken.

Schoolkamp groep 7/8 Natuurlijk Kollumeroord
Op 19 mei was het dan eindelijk hét moment daar: Schoolkamp groep 7/8, 2020-2021.
Woensdag 19 mei gingen wij met zijn allen op de fiets naar Kollumeroord.
Een mooie route over het Jaachpaad, langs het water.
Na iets langer dan een uur gefietst te hebben, kwamen
we aan.
Door het supermooie weer konden we lekker buiten
vertoeven. Dit was natuurlijk erg fijn met de eerste
activiteit: kanovaren. Tijdens het varen moesten de kinderen op zoek naar plaatjes die samen een
code vormden. Een aantal bikkels namen nog een frisse duik na afloop. Er was nog even tijd om
lekker buiten te ravotten om vervolgens aan te schuiven voor het avondeten. Op het menu:
plakkeroni, aldus juf Douwina.
Nadat het eten een beetje gezakt was, was er nog tijd voor een spel. Een Zweedsloopspel met allerlei
vragen over verschillende onderwerpen. Na dit spel maakte iedereen zich op voor een korte nachtje
slaap.
Donderdag 20 mei:
Rond acht uur opstaan en klaarmaken voor het ontbijt. Na het
ontbijt hadden we nog wat tijd voor onszelf. Rond een uur of
tien maakten wij ons op voor de volgende activiteiten:
Survivallen & vlotten bouwen. Groep 7 en 8 werden
gescheiden. Bij het vlotten bouwen werd de groep verdeeld in
twee groepen. De kinderen kregen materiaal om hun eigen
vlot te bouwen: Tonnen, balken en… fietsbanden. Met deze
materialen moest je er met je groepje voor zorgen dat je vlot
bleef drijven. Dit was toch moeilijker dan gedacht. Dacht je dat
het vlot klaar was, schoot er weer een band los. Uiteindelijk
heeft ieder groepje geprobeerd om het vlot te laten drijven. Bij
de een ging dat beter dan bij de ander. Het ene moment had je een mooi vlot, het andere moment
leek het meer op een duikboot.
Terwijl groep 7 bezig was met het bouwen van een vlot, was groep 8 aan het survivallen. Een
gedurfde opdracht. Bij het survivallen moest er een touwenparcours afgelegd worden. Te beginnen
bij een touw over het water. Erg wiebelig, vooral met wat wind. Eenmaal aan de overkant gekomen
begon het echte parcours. Een parcours dwars door het bos. Er was veel afwisseling tussen touwen,
balken, banden en combinaties hiervan. Dit was soms ook zwaarder dan gedacht. Een opdracht
waarbij kracht, lenigheid en balans erg belangrijk was.
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Eenmaal aan het einde van het parcours gekomen, moest er nogmaals over het water geklommen
worden. Vertrouwde je dit toch niet helemaal dan kon je ook over het bruggetje terug.
Na flink gezwoegd te hebben was er vrije tijd. Vandaag waren er veel waterratjes te zien. Nadat
iedereen weer fris was, was het tijd om te lunchen. Na de lunch kon iedereen lekker zijn gang gaan.
’s Avonds was het dan zover, de bonte avond. Kinderen die iets ingestudeerd hadden mochten dit
laten zien. Zo was er twee quizen, een spectaculair zangoptreden van de heren van groep 8 en een
afsluitend spel. We kregen deze avond nog bezoek van meester Rudolf en juf Frederika.
Vrijdag 21 mei:
Na een wat langer nachtje was het tijd om ons weer klaar te maken voor vertrek. Wassen, aankleden
en opruimen. Alle kamers weer spik en span maken. Snoepjes kwamen tevoorschijn uit allerlei
hoeken. Toen alles klaar was konden wij gezamenlijk aan het ontbijt beginnen. Na het ontbijt nog
even vrijetijd om nog af te sluiten met een spel: de witte sokkenrace. Wie houdt er de witste sokken?
Na dit spel kwamen de ouders van de kinderen binnen te druppelen. Wat vond iedereen het fijn om
weer een bekend gezicht te zien. Gezamenlijk zijn wij met zijn allen weer richting Rinsumageest
gegaan.
Wij vonden het een super kamp en zijn blij dat het door kon gaan! Hieronder nog een kleine sfeer
impressie:
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10-minutengesprekken
De 10-minutengesprekken zullen ook ditmaal nog digitaal in Teams plaatsvinden. De gesprekken zijn
niet verplicht, maar we nodigen u van harte uit hier gebruik van te maken. De gesprekken zijn op 28
juni en 1 juli en vanaf 22 juni kunt u zich via Parro inschrijven. De kinderen van groep 7 worden
allemaal ingedeeld i.v.m. het voorlopige advies voor het Voortgezet Onderwijs.

Nieuws uit de zorg
In de afgelopen periode hebben we alle leerlingen weer goed in kaart kunnen brengen door het
afnemen van de toetsen. Naast de methodetoetsen, worden er ook twee keer per jaar nietmethodetoetsen afgenomen. Dit jaar hebben we voor het eerst met de IEP toetsen gewerkt. Voor
iedereen is dit even wennen. Zo worden de meeste toetsen digitaal afgenomen en zijn de scores dan
ook snel bekend omdat de leerkracht zelf de toetsen niet hoeft na te kijken. Daarnaast geven de
scores een beeld van waar een kind in zijn/haar ontwikkeling staat. In maart zijn de middentoetsen
afgenomen die we normaal gesproken in januari afnemen. Door de corona en de lockdown hebben
alle scholen binnen PCBO Dantumadiel ervoor gekozen om eerst na een aantal weken weer fysiek les
te hebben gegeven, de toetsen in maart af te nemen. In juni hebben de leerlingen de eindtoetsen
gemaakt. Hoe mooi is het om nu ook de leergroei te kunnen zien. We kunnen trots zijn op onze
leerlingen en de collega’s. Er zijn mooie ontwikkelingen gemaakt.
De komende weken staan in het teken van het bespreken van de resultaten met de leerkrachten, het
rapport en de gesprekken met de ouders. De leerlingen van groep 7 zullen al een pré advies krijgen
voor het vervolgonderwijs. Daarna zal de “warme overdracht” plaatsvinden, zodat er in het komende
jaar weer een goede start kan worden gemaakt.
Mochten er nog vragen zijn op het gebied van de zorg, mail dan gerust.
Met vriendelijke groet,
Frederika Bunskoeke (intern begeleider)
f.bunskoeke@pcbodantumadiel.nl

Alternatieve schoolreis
Dinsdag 8 juni hebben we een fantastische alternatieve schoolreis gehad in en rond school. Al vroeg
in de ochtend (07.00 uur!) waren de leerkrachten van de partij om het sportveld van VCR om te
bouwen tot een evenementen terrein en het resultaat mocht er zijn. De kinderen hebben zich
geweldig uitgeleefd en mochten tussen de bedrijven door nog even een rondje door het dorp met
het Dockumer Lokaeltsje. Tussen de middag natuurlijk patat eten en aan het eind van de middag een
ijsje ter verkoeling. Het was een reuze gezellige dag voor ons allemaal en het weer was natuurlijk
helemaal top. Het was ook mooi dat de ouders van de activiteitencommissie weer van de partij
konden zijn om ons te helpen na een lange tijd van afwezigheid. Bedankt! In Parro een impressie van
die dag met mooie foto’s.
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Agenda
31 mei t/m 11 juni

Toetsweken IEP leerlingvolgsysteem

7 juni

Pleinactiviteiten Buurtsportcoaches

8 juni

Alternatief schoolreisje groepen 1 t/m 6

15 juni

MR en Schoolraad

16 juni

Juf Karin jarig

18 juni

Studiedag team, kinderen vrij

Vanaf 22 juni

Inschrijven 10-minutengesprekken

23 juni

Rapport 2 mee

28 juni en 1 juli

10-minutengesprekken (’s middags)

8 juli

Laatste schooldag

***
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