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Info.tarissing@cbo-meilan.nl

Kalender 2017-2018
November
2 Schaatsen met groep 4 t/m 8
7 Nationaal schoolontbijt
10 Groep 1 in the spotlight
13 EU schoolfruit start
14/15/16 Open ochtend
20 Weekopening groep 3
29 Ouderavond

December
4 Sinterklaas op school
21 Kerstviering
22 BLP ochtend
25 Kerstvakantie

nummer 5

Uit de school
Ouderavond 29 november 2017
19:00 uur tot 21:00 uur

Wij zijn De Tarissing
We nodigen u allemaal uit voor deze gezellige informatieve en
open avond.
We nemen afscheid en verwelkomen mensen, we nemen u mee
in de ontwikkelingen van de school.
nummer 2

We hebben als gastspreker Aafke Reinders uitgenodigd. Zij gaat
met u in gesprek over “het gezicht” van De Tarissing.
Wie zijn wij? Waar zijn wij aan te herkennen?
Aafke Reinders
Passie voor onderwijs | adviseur Identiteit Verus |
manager Centrum voor Levensbeschouwing |
Betekenisvol en Verbondenheid

We sluiten deze avond af met een gezellige borrel.
We zien u graag!

Nieuwe leerling
Groep 1
Jildou Steur
Welkom en veel plezier op de
Tarissing!

Oud papier
1 november
Fam. Nagelhout
Fam. Nanninga

Rijders gezocht voor
groep 4 t/m 8 voor
donderdag 2
november naar Thialf.

Open ochtend
Tijdens de open ochtend zijn
de deuren van de groepen
geopend van 09:00 uur tot
12:00 uur. U bent van harte
welkom om bij uw kind(eren)
een kijkje in de klas te nemen.
We zien u graag!
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EU-Schoolfruit
stimuleert
nu
kinderen samen fruit en
groente te eten. Deelnemende
scholen ontvangen 20 weken
gratis schoolfruit voor alle
leerlingen.
http://www.euschoolfruit.nl/nl
/schoolfruit.htm
We doen mee
We zijn ingeloot, we doen
vanaf 13 november 2017 mee
met het EU schoolfruit
programma. Dit betekent dat
we 20 weken lang fruit en
groente op school krijgen om
bij het fruitmoment te eten.
We zijn heel blij dat we mogen
doen. Gezond eten geeft juiste
energie!
Hulp nodig!
Schoolfruit betekent dat we 1
keer in de week bakken met
fruit en groente krijgen
aangeleverd. Vanuit die
bakken moet het drie keer per
week de klassen in en het
liefst zo dat de kinderen gelijk
kunnen eten. En daar kunnen
we hulp bij gebruiken. Wij
zoeken ouders/ buren/
pake’s/ oma’s die drie keer in
de week het fruit en de
groente voor 09:00 uur willen
klaarmaken voor het
fruitmoment 20 weken lang.
Om welke dagen het gaat,
weet ik nog niet omdat de
aanleverdag nog niet bekend
is.
Vindt u het leuk om in dit
groente en fruit team te
zitten, dan hoor ik het graag!

Kaart in Actie
We doen dit jaar mee met
Kaart in Actie. Een leuke
manier om geld op te halen
voor een goed doel. We willen
in de decembertijd denken
aan de kinderen die het niet
zo fijn hebben als ons. Het
geld dat we ophalen gaat dan
ook naar Stichting Het
Vergeten Kind.

Hoe werkt het….
De kinderen tekenen allemaal
een eigen kerstkaart begin
november. Deze wordt dan
door Kaart in Actie gedrukt als
echte ansichtkaart. De
kinderen krijgen na Sinterklaas
3 pakketjes mee met daarin
hun eigen kerstkaart als
ansichtkaart naar huis. Deze
kerstkaarten kunnen ze dan
verkopen aan familieleden.
Met het opgehaalde geld
steunen we Het Vergeten
Kind.
Een warme actie!

nummer 5

Leerlingenraad
Dinsdag 17 oktober
In de klassenvergadering is
besproken wat er goed gaat en wat
er beter kan bij het continurooster,
de nieuwe Taal methode en wat
daar de eerst indruk van is, welke
wensen er in de groep leven en hoe
de kinderen meer aandacht zouden
willen geven aan hun talent.
In de leerlingenraad zijn de punten
besproken, sommige punten gaan
weer terug naar de groep, want dat
nummer 2
is groepsafhankelijk. We hebben
gesproken over filmpjes kijken
tijdens het eten. De kinderen geven
aan dat dat leuk is, we begrijpen dat,
maar willen liever dat het een
gezellig moment is waar je contact
hebt met elkaar. Starten met stil
eten is weleens lastig, maar het
werkt wel. In de hal van groep 3,4
en 5 zouden ze wel meer ruimte
willen. Er komt een losse kapstok
voor 3 en de kinderen gaan dan door
de schuifdeur erin en eruit. Dan is de
hal voor groep 4/5. Dan hebben de
kinderen meer bewegingsruimte.
Taal is uitgebreider en leuker, maar
soms ook moeilijk. Een talentenshow
of spreekbeurt over je talent zouden
de kinderen leuk vinden. Het
schoolpleinpakket dat we lenen voor
het buitenspelen is leuk, maar meer
nieuwe spullen is altijd fijn. Zachte
ballen bijvoorbeeld en stelten.
We hebben de vragenlijst die we
bovenschools willen gebruiken om
de tevredenheid onder de leerlingen
te peilen besproken. De kinderen
vonden het wel veel vragen, maar er
was wel aan alles gedacht. Dit geven
we door aan het College van Bestuur
Joure.
Het was weer prachtig.
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Trefwoord

nu nummrt

Helden nu

Wat zijn (Bijbelse) helden? En
wie zorgt ervoor dat je een held
wordt?
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 42/43: Is Gideon dapper?
(Rechters 6, 1-24).
Week 44: Bang én dapper
(Rechters 6, 25-32);
Weglopers… (Rechters 7, 1-8).
Week 45: Gideon vraagt hulp
(Rechters 7, 9-15); Gideon jaagt
de Midjanieten weg! (Rechters 7,
16-23).
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 42/43: De held van het
verhaal (Rechters 3 t/m 5);
‘Dag, sterke held!’ (Rechters 6,
1-24).
Week 44: Een held in het donker
(Rechters 6, 25-32); Gideon
kiest een leger (Rechters 6, 3340 en 7, 1-8).
Week 45: Wie niet sterk is...
(Rechters 7, 9-25); Het oude
liedje... (Rechters 8, 22-35).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 42/43: Een vrouw wint
(Rechters 3 t/m 5); ‘Held die je
bent!’ (Rechters 6, 1-24).
Week 44: Baäl staat voor paal
(Rechters 6, 25-32); Een
vreemde Gideonsbende
(Rechters 6, 33-40 en 7,1-8).
Week 45: Een hoop herrie
(Rechters 7, 9-25); Een godje
van goud (Rechters 8, 22-35).
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Did you know…..
Kinderdienst
Op vrijdagavond 17 november
willen we graag mee doen aan
Sirkelslag Kids. De
spannendste onlinewedstrijd
voor kinderen uit groep 6, 7 en
8.
We spelen dit creatieve en
interactieve spel in de kerk. De
spellen hebben het thema
Geef Hoop. Op de website
vind je nog meer informatie
https://www.sirkelslag.nl/kids
Wil jij met ons de strijd aan
gaan tegen honderden
kinderen in Nederland? Geef
je dan op via dit e-mailadres:
kinderdiensthaskeroord@gma
il.com
Leiding Kinderdienst
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