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We zijn heel blij met onze nieuwe polo’s!
Geel is mooi opvallend en is de achtergrondkleur van ons logo.
Achterop verschillende poppetjes, elk kind uniek en samen zijn we De
Tarissing
Voorop het logo en de sponsoren. Haven
entertainment, Autoplus Heerenveen, Pure air
Solutions en Sjoerd van der Wal administratie,
Bedankt!
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Oud papier.
18:15 uur
Julianastraat

Nieuwe leerlingen

Woensdag 4 juli
Fam. Smeding
Fam. Soeting

Groep 1
Neo de Jong

Welkom en veel plezier op De Tarissing!

Trefwoord
Vol emotie
Over het gevoelsleven van David, zijn liefde voor God, voor muziek, voor Batseba; zijn
verdriet om de dood van Jonatan. Zijn spijt over wat hij gedaan heeft.

Bijbelverhalen onderbouw:
week 25: David huilt (2 Samuël 1); David danst (2 Samuël 6, 12-22).
week 26: David is jaloers (2 Samuël 11); David heeft spijt (2 Samuël 12).

Bijbelverhalen middenbouw:
week 25: David heeft verdriet (2 Samuël 1); David is blij (2 Samuël 6, 12-22).
week 26: David is verliefd (2 Samuël 11); David heeft spijt (2 Samuël 12, 1-25).

Bijbelverhalen bovenbouw:
week 25: David rouwt om Saul en Jonatan (2 Samuël 1); David danst bij de heilige kist
(2 Samuël 6, 12-22).
week 26: David is verliefd (2 Samuël 11); David heeft berouw (2 Samuël 12,1-25).
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Highlights van het ouderpanel
Aan de diverse (app-)oproepen om input te leveren voor de vergadering van het
ouderpanel is ruim gehoor gegeven. Bedankt daarvoor! De agenda voor de laatste
vergadering van dit schooljaar was dan ook goed gevuld.
Het ouderpanel kan zich vinden in de evaluatie van het continurooster en de uitkomsten
daarvan, we kijken met vertrouwen uit naar het komende schooljaar. Zowel het
schoolfruit als de pannenkoekendag zijn wat het ouderpanel betreft voor herhaling
vatbaar, al zouden de pannenkoeken eventueel ook een keer vervangen kunnen worden
door iets anders zoals een broodje knakworst. Ook het efficiënt bestrijden van
luizenuitbraken is besproken, waarbij de tip is meegegeven om een of twee
klassenouder(s) aan te stellen die kunnen helpen bij organisatorische zaken.
Ook tijdens de rondvraag is een groot aantal punten (kort) besproken: de gang van zaken
in groep 7/8, de ervaringen met het nieuwe rapport, optie kwartiergesprek (met kind
erbij), schoolreisje, zeep in de wc’s, stagiaires en de combinatie van mediator en lid van
de leerlingenraad. Tot slot zijn er nog complimenten uitgedeeld voor de communicatie
vanuit school en voor hoe de school er van binnen én van buiten uitziet.

Tot slot: het ouderpanel is op zoek naar versterking! Voor 6 van
de 8 leden zit de termijn van twee jaar er namelijk op. Lijkt het
je leuk, meld je dan aan bij juf Simone of juf Willy. Wil je eerst
meer informatie, dan kun je natuurlijk altijd terecht bij één van
de leden. Het ouderpanel vergadert drie keer jaar en kun je het beste zien als de
‘spreekbuis’ van het schoolplein. Laagdrempelig, maar waardevol! Er wordt naar
gestreefd om elke groep door een ouder te laten vertegenwoordigen. De eerstvolgende
vergadering staat gepland voor 13 november.

Ouders gezocht uit groep 1, 3, 4, 5, 7/8, voor het ouderpanel!!
Pauline Schepers zit in het ouderpanel voor groep 6/7
Liesbeth Langeraap zit in het ouderpanel voor groep 2
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Klimmen onder begeleiding op
de mobiele klimwand, ook na
schooltijd samen met je vader
of moeder of…….

14:00 uur Koﬃe/thee voor de ouders en anderen

uitdaging, leren, samen, groeien, doorzetten, plezier, lerenisleuk, ontwikkelen
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Vakantierooster 2018 2019
Herfstvakantie,

22 – 26 oktober 2018

Kerstvakantie,

24 december – 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie, 18 – 22 februari 2019
Pasen,

19 – 22 april 2019

Meivakantie,

23 april – 5 mei 2019

Hemelvaart,

30 en 31 mei 2019

Pinksteren ,

10 juni 2019

Zomervakantie,

13 juli – 25 augustus 2019

Vrijdag 5 oktober 2018, CBO Meilandag
Maandag 29 oktober 2018, studiedag
Vrijdag 21 december 2018, studiedag
Vrijdag 15 februari 2019, studiedag
Dinsdag 11 juni 2019, studiedag

Wist u dat……
We ook meedoen met De Tarissing aan de Elfwegentocht.
5 juli: Zeepkistenservice, uw boodschappen worden met een zeepkist thuisgebracht tussen 10:00 uur
en 13:00 uur door kinderen van het Haskerplak en De Tarissing
11 juli rond 10:00 bij het Hasker Pompke, iets lekkers bij de koffie van De Tarissing in samenwerking
met Kaasmakerij Buurvrouw Durkje
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