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Donderdagochtend hebben we met de hele school in het speellokaal
genoten van de Paasviering. We hebben liedjes gezongen, naar een verhaal
geluisterd en matses gegeten met elkaar. Het is inmiddels een mooie
traditie. Warme ochtend!
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Nieuwe leerlingen
Groep 1
Rinder van der Meer

Welkom en we wensen je veel plezier op De Tarissing!

Avondvierdaagse
28, 29, 30 en 31 mei 2018
In de andere bijlage meer informatie

Ouderbijdrage
Het automatisch incasseren is voor het grootste deel gelukt. Wat er verkeerd is gegaan proberen we in
april nogmaals. Lukt het daarna nog niet, dan zullen we u een mailtje sturen en vragen om het zelf
over te maken.
Maakt u geen gebruik van de automatische incasso en heeft u het geld nog niet overgemaakt, wilt u
dat dan voor 1 mei 2018 doen.
Groep 1 t/m 6 45,00 (20 euro vrijwillige ouderbijdrage en 25 euro schoolreisje)
Groep 7 en 8 95,00 (20 euro vrijwillige ouderbijdrage en 75 euro schoolkamp)
Is uw kind na 1 januari 2018 bij ons op school gekomen, dan wordt de vrijwillige ouderbijdrage
verlaagd naar 10,00.
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Projectweek: 9 tot 25 april

De Tarissing, een beleving!

Ouder-, leerlingen- en teamtevredenheid
Via DUO is er een tevredenheidsonderzoek gedaan onder de ouders, leerlingen en het team.
43% van de ouders, 64% van het team, 100% van de leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben de
vragenlijst ingevuld. We zijn tevreden met het beeld wat eruit is gekomen. Een aandachtspunt is het
toetsen, dit kwam bij de ouders en het team naar voren. We moeten hier dus kritisch naar kijken met
het team en ouderpanel en de MR, wat is het knelpunt en wat kunnen we doen. De communicatie
vanuit de groepen mag ook beter gestroomlijnd worden en daarnaast kwamen ook de toiletten naar
voren. Bij de kleuters komen er meer wc’s in de zomervakantie, wij hopen dat dat wat meer ruimte en
schoonheid geeft.

Moestuin
Gezocht een ouder/ grootouder/ buurman, iemand die gek is op tuinieren. In Oudehaske is een
moestuin en daar mogen we als school gebruik van maken. Samen met de mannen van de moestuin
hebben we bedacht om elke week een groepje van drie of vier kinderen samen met een begeleider in
de tuin te laten werken, vanaf groep 3. Dit kan alleen als we een enthousiaste begeleider vinden…dus
bent u deze begeleider, dan horen wij het graag!!
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Trefwoord
Donker en licht. De spanning tussen donker en licht; Jezus als licht voor de mensen. Pasen als
overwinning op de duisternis en als bemoediging om lichtdragers te zijn in de wereld.
Bijbelverhalen onderbouw: week 12: Bartimeüs (Lucas 18, 35-43); Palmpasen (Marcus 11, 1-11);
Seres, de blinde jongen (Johannes 9, 1-12). week 13: Johannes en het licht (Johannes 1); Verraad in
de nacht (Johannes 13); Donker overdag (Johannes 18); Het licht van Pasen (Johannes 20). week 14:
Na Pasen (Johannes 21).
Bijbelverhalen middenbouw: week 12: Houdt het dan nooit op? (Marcus 10, 46-52); Een straaltje
hoop (Lucas 19, 29-48).week 13: Verraad in het donker (Johannes 13 en 18, 1-14); Een zwarte dag
(Johannes 18, 15-40 en Johannes 19); Het licht van de morgen (Johannes 20, 1-18).week 14: Net als
vroeger (Johannes 21); Licht onder een emmer (Matteüs 5, 14).
Bijbelverhalen bovenbouw: week 12: Nieuw licht in de ogen van Bartimeüs (Marcus 10, 46-52);
Donkere wolken boven Jeruzalem (Lucas 19, 29-48).week 13: Gevangen in de nacht (Johannes 13 en
18, 1-14); De zwartste dag (Johannes 18, 15-40 en Johannes 19); Maria in het licht (Johannes 20,
1-18).week 14: ’s Morgens aan het meer (Johannes 21); Laat je licht schijnen (Matteüs 5, 14).

Verkeersveiligheid
Wilt u erom denken dat u zich aan de rijroute
houdt. Wanneer u in de auto zit, staan de twee
scholen aan uw rechterkant.
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**********************************************
Nieuw MR lid gezocht!

Het termijn van Peter Wesseling als MR lid zit erop en dat betekent dat we een nieuw MR lid zoeken.
Bent u betrokken bij de school?
Wilt u positief kritisch meedenken met de school?
Hebt u affiniteit met het onderwijs?
Wilt u onze visie versterken?
Wilt u zich inzetten voor de school?
Vindt u BLP ook zo mooi?
Vindt u drietalig onderwijs ook een verrijking?
Voelt u zich aangesproken?………………………...dan bent u de ouder die wij zoeken!
Wilt u de MR versterken, dan kunt u dat aangeven bij Prakash Peereboom via de mail tot en met 26
april 2018. p.peereboom@cbo-meilan.nl

Mochten er meerdere belangstellenden zijn voor deze vacature, dan komt er een verkiezing. U stelt
zich dan voor in de Nieuwsbrief en de ouders kunnen daarna stemmen.

**********************************************
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