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Kalender 2017-2018

Januari
8 Eerste schooldag 2018
19 In the Spotlight groep 7/8
24 Nationale voorleesdagen
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

Uit de school
Als eerste willen we u een
gelukkig nieuwjaar wensen.
We zijn het schooljaar gestart in
de kring met soesjes
(minioliebollen) en een glaasje
drinken en hebben gezellig het
nieuwe jaar ingeluid.
We zijn dit schooljaar begonnen
met 147 kinderen. Een prachtig
gevoel dat we in tijden van ook
veel krimp mogen groeien en dus
het vertrouwen krijgen om uw
kinderen onderwijs te bieden.
Een historisch feitje:
De Tarissing heeft zo’n 30 jaar
geleden 151 kinderen gehad,
toen was de school op zijn
grootst. Nu komen we daar weer
aardig in de buurt, misschien
komen we er dit jaar wel
overheen.
Met dit alles in ons achterhoofd,
hopen we vooral op een gelukkig,
vrolijk, liefdevol jaar met
aandacht voor elk kind!
Hierop aansluitend…
Heeft u een zoon of dochter, die
dit jaar vier wordt, wilt u hem of
haar dan alvast inschrijven?
Het is voor ons handig om te
weten hoeveel kinderen we
volgend schooljaar kunnen
verwachten, dan kunnen we
daarop gaan inspelen.

Nieuwe leerlingen
Groep 1
Anna-Lynn Berger
Oud papier
18:15 uur
Julianastraat
7 februari
Fam. …
Fam. Rosier

Welkom en veel plezier op
De Tarissing !

nummer 9

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
nummer
2
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)

