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Kalender 2017-2018

Januari
29 Schoonmaakavond
29 Start toetsweken
groep 3 t/m 8
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

Oud papier
18:15 uur
Julianastraat
7 februari
Fam. Hamstra
Fam. Rosier

Uit de school
De eindtoets voor groep 8.
Binnen Stichting Meilan is altijd
gewerkt met de CTVE, de
Centrale Eindtoets van CITO.
Binnen de Stichting heeft een
werkgroep zich bezig gehouden
met het oriënteren op een
nieuwe eindtoets. Een eindtoets
die digitaal afneembaar is,
adaptief is, een toets waarbij de
afname tijd korter is dan bij de
centrale eindtoets.
Vooropgesteld moesten de
uitkomsten van deze nieuwe
eindtoets niet afwijkend zijn van
de uitkomsten van een Centrale
Eindtoets.
Uiteindelijk is er na het draaien
van een pilot op meerdere
scholen en na het bevragen van
leerkrachten en leerlingen
gekozen voor de eindtoets van
Route 8. ROUTE 8 is een digitale,
adaptieve toets die het taal- en
rekenniveau van uw kind meet.
Ook worden er vragen gesteld
over de werkhouding en de
taakgerichtheid. De ROUTE 8
eindtoets geeft een advies voor
een schoolniveau en daarnaast
wordt weergegeven of de
referentieniveaus (niveaus op het
gebied van rekenen, spelling en
begrijpend lezen) behaald zijn.
Tevens krijgen de kinderen
vragen over hun werkhouding en
taakgerichtheid.
De toets wordt digitaal via
internet afgenomen en duurt
slechts twee à drie klokuren. Uw
kind krijgt een eigen inlogcode.
Uiteraard werkt uw kind in een
beveiligde omgeving.
Adaptief betekent dat de toets
zich aanpast aan het niveau van
uw kind. Ieder kind doorloopt op
deze manier een eigen route
door de toets en maakt dus een
unieke toets. Zo krijgt uw kind
nooit teveel te moeilijke of juist
te makkelijke vragen, maar ze
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worden wel altijd uitgedaagd. Dit
werkt voor uw kind prettig en zo
min mogelijk belastend.
Doordat iedere leerling een eigen
toets maakt, kan de toets
verspreid worden afgenomen.
ROUTE 8 mag worden
afgenomen tussen 15 april en 15
mei. De school bepaalt zelf op
welke dag(en) de toets wordt
afgenomen. Mocht uw kind ziek
zijn, dan kan de toets later in de
periode worden afgenomen.
Voor kinderen met dyslexie zijn
er ondersteuningsmogelijkheden.
Op de Tarissing wordt de afname
nummer
van2de eindtoets Route8
gehouden op dinsdag 24 april.

Vrijwillige
ouderbijdrage en
schoolreisje/kamp
Eind februari gaan we de
bedragen via de bank
incasseren.
Wanneer u geen gebruik maakt
van de automatische incasso wilt
u het juiste bedrag dan
overmaken naar

NL84RABO0119872986
CBS De Tarissing
O.v.v. naam en groep van uw
kind (eren)
Kinderen van groep 1 t/m 6
€45,00
(€25,00 voor het schoolreisje,
€20,00 vrijwillige bijdrage)
Kinderen van groep 7 en 8:
€95,00 (€75,00 voor het
schoolkamp, €20,00 voor
vrijwillige bijdrage)
Is uw kind na 1 januari 2018 op
school gekomen dan kunt u de
vrijwillige bijdrage verlagen naar
€10,00
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continurooster
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Evaluatie vindt plaats door het
voorleggen van een drietal
vragen aan deelnemers van de
volgende vier geledingen binnen
de school:
· Het team;
· De activiteitencommissie;
· Het ouderpanel;
· De MR.
Naast deze geledingen zal de
evaluatie van het continurooster
ook in de leerlingenraad
besproken worden om ook de
input van de kinderen mee te
nemen.
Ouders die geen zitting hebben in
één van deze geledingen worden
in de gelegenheid gesteld hun
input kenbaar te maken bij één
van de deelnemers van de vier
geledingen. Verzoek om dit vóór
15 februari a.s. te doen. Voor de
duidelijkheid hieronder de
namen van de ouders die
deelnemen in één van de
geledingen en die hiervoor
benaderd kunnen worden.
Activiteitencommissie
Herman Hamstra
Esther de Bruin
Jelle Wassenaar
Sybrand Kiewiet
Kirsten Weerstand
Sjoukje Lageveen
Harma Nagelhout
Ouderpanel
Ineke Wietsma
Elise van Haskera
Astrid Schoonhoven
Pauline Schepers
Folkeline Papjes
Hester Wielinga
Willeke van Huizen
Marjan de Vries
Liesbeth Langeraap
MR
Peter Wesseling
Johan Tijsma

Het team, de
activiteitencommissie en het
ouderpanel wordt gevraagd om
hun bevindingen en advies voor
maandag 5 maart a.s. aan te
leveren bij de MR. Ook de input
van de leerlingenraad wordt via
de directeur kenbaar gemaakt
aan de MR. De MR zal deze –
tezamen met zijn eigen
bevindingen – bundelen en
verwerken in een eindadvies en
dit voorleggen aan de directeur.
Dit advies leidt tot een besluit
van de directeur over het vervolg
van de schooltijden en deze
wordt ter instemming voorgelegd
aan de (oudergeleding van de)
MR.
Planning is dat het besluit in
ieder geval voor de meivakantie
bekend is en wordt
gecommuniceerd via de
nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Johan Tijsma
Voorzitter MR
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Pannenkoekendag

Woensdag 21 februari is de
tweede pannenkoekendag. De
kinderen hebben de vorige keer
gesmuld. Wilt u deze keer
pannenkoekenbakken dan hangt
de lijst om in te tekenen bij de
deur van het lokaal.

Trefwoord
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Contact
Over contact tussen mensen;
meer mens worden in de
ontmoeting met de ander.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 2: Het dak op (Lucas 5, 1820); De kinderzegening (Marcus
10, 13-16)
week 3: Jezus kwam voorbij
(Lucas 17, 11-19); Raak hem niet
aan! (Lucas 6, 1-5)
week 4: Seres, de blinde man
(Johannes 9, 1-12); Blijf van hem
af (Matteüs 8, 2-4)
Bijbelverhalen middenbouw:
week 2: Bij Jezus gebracht
(Matteüs 9, 1-8); Dichter bij God
(Matteüs 19, 13-15)
week 3: Tien melaatse mannen
(Lucas 17); Pinchas met het
kraaienpootje (Marcus 3, 1-6)
week 4: De blindgeborene
(Johannes 9); Een vrouw uit het
buitenland (Matteüs 15, 21-28)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 2: Ook de lamme telt
helemaal mee (Matteüs 9, 1-8);
Dichter bij God (Matteüs 19, 1315)
week 3: De tiende man (Lucas
17); Een hand die het niet meer
doet (Marcus 3, 1-6)
week 4: Ziende blind? (Johannes
9); Een leerzame ontmoeting
(Matteüs 15, 21-28)
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Sponsoren polo’s gezocht
Samen met Sjoukje van de activiteitenraad hebben we deze nieuwe polo’s van De Tarissing ontworpen.
(er zijn nog 7 andere poppetjes) We hebben inmiddels een paar sponsors, maar er is nog plek over op de
mouw.
Wilt u uw logo op deze prachtige polo’s, dan horen we het graag.

