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September
3 Eerste schooldag.
12-13-14 Groep 7
en 8 op kamp.
26 Kinderpostzegels

Oktober

We zijn het jaar begonnen met een verdieping van BLP. Prakash heeft vorig
jaar de Talentbouwer leergang gevolgd, dit bleek een mooie verdieping van
veerkracht en kijken naar jezelf te zijn.
We hebben er zin in!
Maandag staat er op het plein om koffie en thee klaar, kunnen we even
ontmoeten en bijpraten na 6 weken vakantie.
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1 Infoavond groep
1, 2 en 7/8
2 infoavond groep
3, 4, 5 en 6/7.
3
Kinderboekenweek
5 CBO Meilandag,
kinderen vrij
8 Weekopening
groep 6/7
10 Dag van de
Duurzaamheid
17
Pannenkoekendag
19 BLP ochtend
22 Herfstvakantie
29 Studiedag,
kinderen vrij

Oud Papier
5 September
18:15 Julianastraat

Fam Tijsma
Fam Veenstra

Nieuwe leerlingen
Groep 4
Rihanna Nota
Dylana van Leeuwen

Welkom en veel plezier op De Tarissing!

Opfrisbeurt
In de vakantie heeft de school van binnen een opfrisbeurt gehad.De rode stenen muren zijn wit
gemaakt, de muren in de lokalen weer nieuwe blauwe verf vanwege de digiborden, het plafond op het
lesplein vernieuwd en de kleuterwc’s zijn uitgebreid van 2 naar 4. Kom gerust even binnen om een
kijkje te nemen.

Infoavonden
Begin oktober zijn de informatieavonden. Op deze avond krijgt u informatie over het werken in de
groep en het is een mooi moment om kennis met elkaar te maken. We zien u dan graag.
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Kennismakingsgesprekken
Na de infoavonden starten de kennismakingsgesprekken na schooltijd. Het gesprek staat in het teken
van elkaar leren kennen en we horen graag van u wat u denkt dat uw kind nodig heeft. U krijgt te
zijner tijd een formulier om dit gesprek wat voor te bereiden, dit formulier zal over het talent van uw
kind gaan. Het is een waardevolle start van het jaar.

Scholing
Leren is leuk en we geven graag het goede voorbeeld. Dit jaar gaan de leerkrachten zich weer verder
scholen en/of verdiepen. Jeannet gaat een cursus volgen tot cultuur coördinator. Hennie volgt een
coachingscursus. Miranda gaat verder met verdieping van haar rol als taal coördinator. Berber vervolgt
haar opleiding tot leescoach. Esther volgt intern bij Meilan de cursus excellent leren. Willy schoolt
zich verder als Matrixcoach. Prakash start met de schoolleidersopleiding. Jetske, gaat verder met
verdieping van haar reken coördinatorschap en gaat een coachingscurcus volgen. Sanne, gaat de
opleiding tot leerkrachtondersteuner volgen. Saskia gaat naar leerjaar 2 van de beeldcoach opleiding,
en volgt cursus excellent leren. Menno zit in het tweede jaar van de opleiding bewegingsonderwijs.
Ik ben heel trots op mijn lerende en betrokken team!

Toanhus beeldend
Dit jaar krijgen we in verschillende groepen beeldende vorming. Docenten van het Toanhus zullen
deze lessen geven.
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Trefwoord
Startweek
Inhoud: Opstarten van het nieuwe schooljaar.
Bijbelverhaal onderbouw:
Het begint klein (Marcus 4, 30-34)
Bijbelverhaal middenbouw:
Vijf wakkere meisjes (Matteüs 25, 1-13)
Bijbelverhaal bovenbouw:
Het verhaal van de tien bruidsmeisjes (Matteüs 25, 1-13)
Ontwerpen
Inhoud: Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen. Over de uitdaging voor
de mens om zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 35: Het verhaal van de zeven dagen (Genesis 1)
week 36: Adam en Eva (Genesis 2)
Bijbelverhalen middenbouw:
week 35: En God zag hoe mooi het was (Genesis 1,1 - 2,4)
week 36: Een wereld voor de mens (Genesis 2, 4-25)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 35: Heel goed (Genesis 1,1 - 2,4)
week 36: Aardmensjes (Genesis 2, 4 - 25)
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