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Groeidag
Juli
5 Musical groep 8
6 Nieuwe groepen
ochtend
19 Laatste
schooldag

September
3 Eerste schooldag

Wat hebben we genoten van Groeidag.
De klimwand was leuk, uitdagend, spannend, stoer, lastig, de kinderen waren echte
doorzetters. Na schooltijd waren er veel ouder som even wat te drinken en mee te
vieren. Ze kregen geen kans om te klimmen, de kinderen gingen voor en die wisten
van geen ophouden.
Juf Hennie heeft voorgelezen in groep 4/5. Voor de oud leerlingen had ze foto
boeken mee uit die tijd. Prachtig om te zien dat ze alles nog wist en dat de oud
leerlingen echt dol op haar waren en zijn.
De Familie van Haskera op de foto, 40 jaar onderwijs op De Tarissing. Bijzonder!
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Nieuwe leerlingen
Groep 1
Mieke van der Weg

Welkom en veel plezier op De Tarissing!

Even voorstellen…
Leerkracht groep 3
Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen,
Graag stel ik me even voor.
In het nieuwe schooljaar kom ik als leerkracht van groep 3 op jullie mooie
school CBS De Tarissing werken.
Mijn naam is Karolien Dijkstra en ik werk sinds 2003 met heel veel plezier
in het onderwijs. In de afgelopen jaren ben ik parttime leerkracht geweest in
de combinatiegroep 3/4 in de stad Groningen. Graag wil ik mijn enthousiasme voor het onderwijs nu
delen op CBS de Tarissing. Ik zie er naar uit om jullie te ontmoeten en om samen met jullie aan de
slag te gaan in het nieuwe schooljaar.
Samen met mijn man en twee kinderen woon ik in Skoatterwâld, Heerenveen. Mijn oudste zoon start
aankomend schooljaar op het Bornego College en mijn dochter gaat naar groep 7 van CBS De Burcht.
Ik hou van lezen, wandelen, kamperen, reizen en theater. Verder ben ik lid van de Goede Herder kerk
in Heerenveen.
De klasdeur staat altijd open voor als u een afspraak wil maken of iets wil vragen. Tot snel.
Hartelijke groet,
Karolien Dijkstra
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Lio student groep 6/7
Beste ouders en/of verzorgers,
Aankomend schooljaar zal ik weer te vinden zijn in groep 6/7 bij meester
Prakash, het is dan mijn laatste jaar van de pabo. Ik ga mijn best doen om er
weer een ontzettend leuk en muzikaal jaar van te maken. Het eerste half jaar
ben ik er op de maandag en dinsdag en het laatste halfjaar ben ik er maandag,
dinsdag en woensdag. U kunt me dus regelmatig tegenkomen. Ik heb er
ontzettend veel zin in!
Met vriendelijke groet,
Sanne Mulder

Lio student groep 7/8
Mijn naam is Ronja, ik ben 22 jaar en woon in Heerenveen.
Van jongs af aan heb ik altijd gezegd: “Ik wil juf worden!”. Maar juf word je
natuurlijk niet zomaar. Ik ben begonnen als onderwijsassistent, dit heb ik met
heel veel plezier gedaan. Leerlingen begeleiden en ze zien groeien en
ontwikkelen vind ik het mooiste dat er is!
3 jaar later en een diploma op zak was het zo ver, het volgende avontuur begon: de pabo!
Komend schooljaar ga ik naar mijn 4e jaar van de pabo, en ik vind het erg fijn om dit
laatste jaar stage te mogen lopen op de Tarissing in groep 7/8.
Naast studeren volleybal ik 1 keer in de week en ik fitness. Ik houd van winkelen en
leuke dingen doen met vrienden/vriendinnen.
Als bijbaantje werk ik in schoenenwinkel de Ziengs, hier ben ik vaak te vinden op de
kinderafdeling.
Met vriendelijke groet,
Ronja Buisman

Juni 2018

3

Nieuwe ouderpanel leden gevonden!
De open plekken waren zomaar ingevuld. Mooi om te merken dat de betrokkenheid bij de school zo
groot is. We vinden het fijn dat het ouderpanel positief kritisch met ons meedenkt en luistert wat er
speelt op school.

Biebouder gezocht!
Voor volgend jaar zoeken we een vader of moeder die op vrijdagochtend, ongeveer 1 keer in de
maand, wil helpen in onze bieb. #lezenisleuk

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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Wist u dat……
We ook meedoen met De Tarissing aan de Elfwegentocht.
11 juli rond 10:00 bij het Hasker Pompke, iets lekkers bij de
koffie van De Tarissing in samenwerking met Kaasmakerij
Buurvrouw Durkje

ZomerIJS in Oudehaske!
Op Thialf doen ze het al jaren, maar nu ook in Oudehaske. Zondag 8 juli zal er zomerijs zijn in
Oudehaske. IJsclub De Vriendschap zal op de locatie van It Hasker Pompke een 1-daagse ijsbaan
aanleggen waarin alle jongeren van Oudehaske kunnen komen schaatsen. De Vriendschap zorgt voor
de schaatsen.
Uiteraard zal er Koek en zopie en zijn en wellicht ook een zomerijsje uit een hoorntje als beloning
voor iedereen. De ijsbaan wordt u aangeboden door de IJsclub, hieraan zijn geen kosten verbonden.
Kom allemaal en neem de papa’s en mama’s en opa en oma’s mee. Uiteraard als u een diesel auto
heeft komt u ook even Blauwe diesel tanken. Blauwe Diesel kan in elke auto en kan gewoon bij uw
huidige diesel worden gegooid zonder aanpassingen.
Zet dus in uw agenda en maak geen andere afspraken
(schaatsen zijn daar aanwezig)
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