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Uit de school

Info.tarissing@cbo-meilan.nl

Ouderavond 29 november 2017
19:00 uur tot 21:00 uur
Kalender 2017-2018
November
29 Ouderavond

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

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

Oud papier
6 december
Fam. Nijdam
Fam. Otter

We zien u woensdag graag!
Op de ouderavond wordt u op de
hoogte gehouden van de
ontwikkelingen op school, de Mr,
de AC en het ouderpanel nemen
u mee in hun werkzaamheden.
Daarnaast gaan we met Aafke
Reinders kijken naar onze school
In drie workshops met
verschillende werkvormen gaan
we kijken naar onze waarden,
wie zijn wij, wat stralen we uit.
Wij zijn de Tarissing.
We sluiten de avond af met een
hapje en een drankje.
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Het ouderpanel – wie,
wat, wanneer en hoe?
Wie zitten erin het ouderpanel?
Elke groep is vertegenwoordigd
door (ten minste) één ouder. In
het schooljaar 2017/2018 zijn dat
Astrid Schoonhoven, Folkeline
Papjes, Hester Wielinga, Ineke
Wietsma, Liesbeth Langeraap,
Marjan de Vries, Pauline
Schepers en Willeke van Huizen.
Juf Willy is vanuit school het
vaste aanspreekpunt voor het
ouderpanel. Ook is bij de
vergaderingen een MR-lid
aanwezig.
Wat doet het ouderpanel?
Het ouderpanel functioneert als
laagdrempelig klankbord voor
het team en spreekt namens alle
ouders/verzorgers. De
aandachtspunten en acties
worden meegenomen binnen het
beleid van de school. Na elke
bijeenkomst komt een kort
verslag in de nieuwsbrief.
Wanneer vergadert het
ouderpanel?
Het ouderpanel vergadert 3 keer
per jaar. Dit schooljaar nog op 15
februari 2018 en 16 mei 2018.
Hoe creëert het ouderpanel
draagvlak?
Heeft u een -algemene- tip,
klacht of suggestie, dan kunt u
die kwijt bij één van de leden. Uw
input wordt in algemene zin

besproken, dus uw naam wordt
er niet bij genoemd (tenzij u dat
graag wilt). Het kan ook zijn dat u
door één van de leden wordt
benaderd. Natuurlijk kunt u ook
nog steeds bij de leerkrachten
terecht.
Terugblik laatste bijeenkomst
Tijdens de vergadering van 15
november zijn de volgende
onderwerpen besproken:
- de (bezorgdheid over de)
groei van de school
- het continurooster
(ervaringen tot nu toe)
- het halen en brengen met de
auto/ de afgesproken
rijrichting / de
verkeersveiligheid
- mediawijsheid (wat doet
school en wat is de
verantwoordelijkheid van
ouders).
Communicatie is een vast
agendapunt. In de rondvraag
kwamen de volgende
onderwerpen naar voren: hoe
staat het met de drietaligheid
van onze school, een
andere/efficiëntere invulling van
de laatste maanden van groep 8,
het verspreiden van
klassenlijsten met adressen en
telefoonnummers, de
informatievoorziening naar
aanstaande vierjarigen en de
aandacht voor de eindtijd van
14.15 uur.
Wilt u meer weten over een
besproken onderwerp of uw
mening geven, dan kunt u bij één
van de leden terecht.
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Trefwoord
Goed gehoord
De betekenis van geluid en het
belang van luisteren, horen en
begrijpen.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 46: God luistert naar Hanna
(1 Samuël 1, 1-18); Hanna voelt
zich gehoord (1 Samuël 1, 20-28).
week 47: Samuël hoort God in de
nacht (1 Samuël 3, 1-10); Samuël
luistert naar God (1 Samuël 3, 11nummer 2
18.
week 48: Een ongehoorzaam volk
(naar 1 Samuël 8).
Bijbelverhalen middenbouw:
week 46: Hanna bidt om een kind
(1 Samuël 1); Heel stil (1 Samuël
1, 19-28)
week 47: Een stem in de nacht (1
Samuël 2 en 3); Slecht nieuws (1
Samuël 4)
week 48: Kiezen (1 Samuël 7);
Dan moet je het zelf maar weten!
(1 Samuël 8)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 46: ‘God hoort’ (1 Samuël
1); God verhoort Hanna (1
Samuël 1, 19-28)
week 47: Gesprek in de nacht (1
Samuël 3); De zonen van Eli
luisteren niet naar God (1 Samuël
4)
week 48: De reizende rechter (1
Samuël 7); Ongehoord dom (1
Samuël 8)
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Verkeersveiligheid.
Om de stroom van auto’s door
het dorp zo soepel mogelijk te
laten verlopen, wat een positief
effect heeft op de
verkeersveiligheid is er een
rijroute afgesproken tussen beide
scholen. De route is zoals op het
plaatje te zien is, de scholen
staan aan uw rechterkant.

Staken?
We doen op 12 december met de
Stichting niet mee met de
landelijke staking in het PO. De
school is open. De leerkrachten
hebben natuurlijk wel het recht
om te staken. Mocht er een
leerkracht gaan staken, dan
vangen we dat met de school op.
Wij staan nog steeds achter de
actie en willen er ons ook hard
voor maken, maar we denken
niet dat het op dit moment effect
heeft.

Kerst
Sinterklaas op 4
december
Maandag 4 december vieren we
het Sinterklaasfeest op school.
We verwachten Sinterklaas rond
half negen op school, maar dat is
altijd even afwachten…..
De leerkrachten zullen ook
buiten staan in afwachting van
Sinterklaas. Wanneer u wilt
blijven kijken bent u dus van
harte welkom, heeft u geen tijd
dan kunt u uw kind bij de
leerkracht op het plein brengen.
We blijven dus allemaal buiten.
Sinterklaas gaat op bezoek bij de
groepen 1 tot en met 5. De
kinderen van groep 6 en 7/8
hebben lootjes getrokken en
zullen op deze dag de surprises
en gedichten aan elkaar geven.
Vol verwachting klopt ons hart….

Donderdag 21 december
De Kerstviering van dit jaar
bestaat uit een gezellig diner op
school in de klas en een
rondgang door het dorp, waar op
verschillende plekken onderdelen
van het kerstverhaal vertoond
worden. De tijden zijn van 17:30
uur tot 20:00 uur. Uw ontvangt
van de Kerstcommissie hierover
binnenkort meer informatie.

