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Uit de school

Info.tarissing@cbo-meilan.nl

Kalender 2017-2018

Februari
19-20 Rapportgesprekken
21 Pannenkoekendag
22 Voorleeskampioenen
23 BLP ochtend
26 Voorjaarsvakantie

Oud papier
18:15 uur
Julianastraat
7 maart
Fam. Schepers
Fam. Ruiter

De griep heeft onze school dit
jaar flink te pakken. Veel
kinderen, leerkrachten en ouders
die met hoge koorts en andere
verschijnselen in bed liggen of
lagen.
Gelukkig staat de telefoon in de
ochtend niet meer roodgloeiend,
dus hopen we dat het allemaal
wat afneemt en iedereen zich
langzaamaan weer beter gaat
voelen.
Ik ben heel blij dat we met elkaar
zoveel mogelijk de ziekte van de
collega’s hebben kunnen
opvangen, het is voor kinderen
fijn om een bekend gezicht voor
de klas te hebben.
Terugkomend op het thema van
de KSG dienst van gisteren, alle
complimenten voor de
leerkrachten.
De KSG dienst gisteren was mooi,
de inbreng van de kinderen was
warm, lief en prachtig, alle
complimenten voor de kinderen
en dominee Jan Finnema.
Voor nu nog even wat sterke
vorst en dan snel weer de zon
voor de vitamine.
Beterschap voor iedereen die
nog ziek is en hopelijk tot snel!
Betterskip
Beterschap
Get well soon

Schoonmaakavond
Alle schoonmakers, bedankt voor
de heerlijke schone school!!
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Woensdag 14
februari
Aankomende woensdag is in het
Noorden van Nederland
aandacht voor het vak van de
leerkracht. De scholen van CBO
Meilan zijn open en de Tarissing
dus ook. De leerkrachten hebben
natuurlijk recht om te staken,
geen één leerkracht van De
Tarissing maakt gebruik van dit
recht. We geven wel aandacht
aan ons prachtige vak door met
de hele
school, in heterogenen
nummer
2
groepen, hartjes te gaan vouwen,
tekenen of te schilderen.
Daarnaast hangen we posters op
met teksten zoals:

lesjaan
voor het vak

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.

Nijsgjirrich
Vrijwillige
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ouderbijdrage
en
nu

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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Trefwoord

De Tarissing nu ook

Veel en weinig
Veel en weinig, rijkdom en
armoede. De waarde van delen.

op Intagram

Bijbelverhalen onderbouw:
week 8/9:
Morgen zien we wel weer!
(Matteüs 6, 25-34); Joël wil
gelukkig worden (Lucas 18, 1827).
week 10: Welkom aan iedereen
(Lucas 14, 12-14); Genoeg voor
iedereen? (Marcus 6, 30-44).
week 11: Een warme deken
(Matteüs 25, 35-36); De arme
vrouw geeft alles wat ze heeft
(Lucas 21, 1-4).
Bijbelverhalen middenbouw:
week 8/9: Alles verkopen wat je
hebt? (Lucas 18, 18-30); Een
verhaal over vogels en bloemen
(Lucas 12, 6-7 en Lucas 22-34).
week 10: Aren plukken op de
sabbat (Lucas 6, 1-5).
week 11: Door te delen wordt
het méér (Lucas 9, 12-17); Het
muntje van de weduwe (Lucas
21, 1-4).
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 8/9: Niks in de weg (Lucas
18, 18-30); Zorgen (Lucas 12, 6–7
en Lucas 22-34).
week 10: Aren plukken op de
sabbat (Lucas 6, 1-5).
week 11: Delen (Lucas 9, 12-17);
Centen en goudstukken (Lucas
21, 1-4).
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