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Kalender 2017-2018

December
21 Kerstviering
22 BLP ochtend
25 Kerstvakantie
Januari
8 Eerste schooldag 2018
19 In the Spotlight groep 7/8
24 Nationale voorleesdagen
29 Schoonmaakavond
29 Start toetsweken
Februari
5 Weekopening groep 1
11 KSG dienst
16 In the Spotlight groep 4/5
19-20 Rapportgesprekken
21 Pannenkoekendag
23 BLP ochtend
26 Voorjaarsvakantie

Uit de school
Ouderavond
We hebben een prachtige
ouderavond gehad. We zijn de
avond begonnen met een verhaal
over Kaketoe uit het boek Geluk
voor kinderen van Leo Bormans.
Het verhaal gaat over relaties.
De MR, de AC en het ouderpanel
hebben zich gepresenteerd,
waardevolle club ouders, die
meedenken met de school. Voor
de activiteitencommissie is nog
een vacature…We hebben het
gehad over het digitaal portfolio,
deze gaat het papieren portfolio
vervangen. Het voordeel van het
portfolio is dat kinderen er zelf
makkelijk toegang tot hebben,
dat het voor de leerkracht goed
in te richten is en dat ouders
toegang tot hebben en dus
kunnen meekijken en reageren
op het portfolio van hun kind.
Daarna hebben we in workshops
gekeken naar De Tarissing.
Welke waarden zijn er op school,
wat vindt u belangrijk. We
hebben prachtige feedback
gekregen. Op de laatste bladzijde
kunt u de feedback lezen.
Zo begonnen we de avond met
relaties en sloten we het samen
ook weer af.
Wij zijn De Tarissing

Stagiaires
Oud papier
3 januari
Fam. Papjes
Fam. Politiek

Binnen onze school en de
Stichting vinden we het
belangrijk om studenten te
begeleiden en te helpen
ontwikkelen tijdens hun studie
tot onderwijsassistent of
leerkracht. Op dit moment
hebben we 2 derdejaars, één
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tweedejaars en één eerstejaars
student van Windesheim bij ons
op school. Naast studenten
maken we ook ruimte voor
herintreders. Zo hebben we een
dame die haar studie in Suriname
heeft gedaan en graag in
Nederland weer het onderwijs in
wil en een dame die jaren bij de
bank heeft gewerkt maar het
onderwijs is altijd blijven trekken
en ze is nu aan het proeven of ze
weer terug wil. We vinden het
mooi dat we er voor hun kunnen
zijn. Aangezien de krapte op de
leerkrachtenmarkt groter wordt
nummer
2 een opdracht om de
is het
studenten en herintreders
enthousiast voor dit mooie vak te
houden en maken.

Nieuwe leerlingen
Groep 1
Jelte van Tent Beking

Welkom en veel plezier op
De Tarissing !

Mr en mailadres
De medezeggenschapsraad heeft
haar eigen mailadres.
mr.detarissing@cbo-meilan.nl

Rijroute
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.
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Trefwoord

Did you know
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nu van geven
Kerst, feest
Inhoud: Het feest van Kerstmis,
het verhaal van een kind in een
kribbe, koninklijke geschenken,
het belang van delen en geven.

Bijbelverhalen onderbouw:
week 49: Verlangen naar een
kind (Lucas 1, 5-25; 57-79)
week 50: Een geschenk uit de
hemel (Matteüs 1); Drie wijze
mannen (Matteüs 2, 1)
week 51: De wijzen komen bij het
paleis (Matteüs 2, 2-9); Jezus
wordt geboren (Lucas 2, 1-7)
Bijbelverhalen middenbouw:
week 49: Toch nog! (Lucas 1, 557); Ook dat nog (Matteüs 1, 20)
week 50: Jozef krijgt een droom
(Matteüs 1, 21-25); Aan het
verkeerde adres (Matteüs 2, 1-8)
week 51: Cadeaus voor een
koning (Matteüs 2, 8-11);
Ontsnapt (Matteüs 2, 13-23)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 49: Onmogelijke dingen
(Lucas 1, 5-57); Dromen van
trouwen (Matteüs 1, 20)
week 50: Een kostbaar kind
(Matteüs 1, 21-25); Twee
koningen (Matteüs 2, 1-8)
week 51: Goud, wierook en mirre
(Matteüs 2, 8-11); Tweekoningen
(Matteüs 2, 13-23)
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Kerst
Donderdag 21 december vieren
we samen het Kerstfeest op de
Tarissing.
We beginnen 17.30 uur op
school met een lopend buffet
voor de kinderen.
Het is de bedoeling dat de ouders
om 18.00 uur zich verzamelen in
de kerk van Oudehaske, waar wij
als leerkrachten ook met de
kinderen komen.
Hoe het Kerstfeest er verder uit
gaan zien daar krijgt u binnenkort
meer over te horen.
Voor het lopend buffet hebben
we ouders nodig die iets willen
bereiden.
Zou u dat willen? De
intekenlijsten hangen vanaf
maandag11 december bij de deur
van de desbetreffende groep.
Graag willen we dat het eten om
17.15 uur op school gebracht
wordt.
Eerst tot zo ver over het
Kerstfeest, meer informatie volgt
binnenkort.

Kinderdienst
Dit jaar begint het 1e advent met
een Adventsproject “Een boek
vol verwachtingen”.
Zondag 24 december is het
Kerstfeest in de kerk. Dit jaar
wordt het Kerstfeest van de
kinderdienst samen gevierd met
alle jeugd.
Dit vieren we zondag 24
december om 10.00u.
nummer 2
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ouderavond

U wilt het beste onderwijs
voor uw kind. Wat vindt u
daarin belangrijkste?
Passend bij het individuele kind
Dat elk kind gezien wordt,
aandacht krijgt
Uitdagend onderwijs bieden
Liefdevolle omgeving

Pedagogische waarden,

deze
zijn het meest gekozen uit wel
60 kaartjes met waarden.

pedagogische
waarden

Dat er oog is voor het kind en
gekeken wordt waar de kwaliteiten
en valkuilen en dat daar op
ingespeeld wordt.
Een passende leerwijze; aangepast
aan interesses van het kind;
vrijheid om te leren
Uitdaging
Persoonlijke benadering

Wat kan de school bijdrage aan
het geluk van uw kind?
zelfstandigheid
liefde
vertrouwen
eerlijkheid
respect
plezier

Stel u voor dat u nieuwe
buren krijgt. Ze vragen naar
wat voor soort school uw
kinderen gaan. Wat vertelt u
hen?
Open, eerlijke, enthousiaste
leerkrachten
School die mee gaat met de tijd
Warm bad/veilige omgeving
Betrokken
Een school die kijkt naar de
talenten van een kind
Een school die door betrokken
docenten en ouders gedragen wordt
Prima school, aandacht voor kind
en ouders
School volop in ontwikkeling,
vooruitstrevend, oog voor het
individuele kind
Goede saamhorigheid, met elkaar

Zelfvertrouwen
Veiligheid
Respect voor anderen
Positief stimuleren
Werken vanuit kracht en talent
Leuke juffen en meester
Aandacht voor de struikelblokken
van een kind
Onderwijs op maat
Regelmaat en groeimogelijkheden
Een veilige geborgfen omgeveing
bieden waaruit een kind zich kan
ontwikkelen
Dat het zoijn eigenheid kan
ontwikkelen, wat bij het kind
past
Eerlijkheid
Bouwen aan zelfvertrouwen door
individuele talenten te herkennen
en kinderen de ruimte te geven
die verder te ontwikkelen
Hou van ze zoals ze en houd
teveel van ze om ze soms zo te
laten

Welke afspraken wat betreft
levenbeschouwelijke identiteit
zou u graag in de school zien?
Vrijheid van meningsuiting
Aandacht voor alle
levenbechouwelijke identiteiten
De identiteit die nu uitgedragen
wordt is toegankelijk voor
iedereen
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Ontdekken en leren van
verschillende levensbeschouwingen,
resprect voor anderen
Dat iedereen zijn/haar
werkelijkheid (en dus overtuiging)
heeft en dat dat oke is

Waaraan herkent u De
Tarissing?
Sfeer
Samen/eenheid
Logo (poppetjes)
Prakash
Respectvolle omgang
Voor elkaar, leren, zorgen, Het
mengen van alle groepen.
Samenhang,
creëren van eenheid
nummer
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3 talig onderwijs
Blp
Warmte!
Gezelligheid/eenheid
Elk kind kent elk kind en helpt
elkaar
Je mag er zijn
Samen/groepsgevoel
Openheid, samen zijn en doen
Blije kinderen, die op elkaar
passen/oog hebben voor elkaar

Heeft uw levensbeschouwelijke
overtuiging invloed op de keuze
voor de school?
Nee, het gevoel bij de school en
het team en de leerlingen
Nee, juist warm gevoel!
Uitstraling van de school (hartje)
Nee, juist de sfeer die binnen de
school heerst, en het gevoel bij de
school
Deze school gaf mij een goed
gevoel
Ja, daarom juist deze school
Nee en ja. Mijn vrouw maakt
hierin een duidelijke keuze. Voor
mij omdat de Nederlandse cultuur
is verweven met het christendom.
Je hoeft niet te geloven om
christelijk te leven
Ja
Zelf op deze school gezeten, dus
vanzelfsprekend
Bewust voor christelijk onderwijs
gekozen.
Ja, maar niet alles bepalend

Ja, vind het belangrijk dat mijn
kinderen het mee krijgen
Ja, maar ook de sfeer binnen de
school
Ja, dat de normen en waarden
nu
vanuit Bijbelse
waarheid mee
wordt gegeven,
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