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Kamp groep 7 en 8

September
26 Kinderpostzegels

Oktober

Groep 7 en 8 is in de tweede week naar Ameland geweest.
Daar hebben we gefietst, gespeeld, ontdekt , gekookt en genoten. De bonte
avond was een hilarisch en mooi, met proeven, dansjes, raps, lakens, dans,
en veel lol. Het ontwaken tussen de koeien in de kampeerboerderij was een
mooie belevenis. Zoals op de foto te zien is hebben we zelf de zee kunnen
aanraken, het weer zat ons mee. In de avond de vuurtoren bezoeken en bij
het aquarium zitten in het natuurmuseum heeft ook zeker indruk gemaakt.
Het is een prachtige start geweest van het schooljaar voor deze twee
groepen.
We hebben genoten!
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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

Informatie avond
Volgende week is er voor elke groep een informatie avond. Deze avond hoort u waar de kinderen mee
bezig gaan en hoe een schooldag eruit zit, daarnaast is het een mooi moment om kennis met elkaar te
maken als de ouders van de groep. We vinden het een waardevolle avond en we zien u graag!
Maandag 1 oktober
Groep 1 en groep 7/8 om 18:45 uur tot 19:30 uur
Groep 2

om 19:30 uur tot 20:15 uur

Dinsdag 2 oktober
Groep 3 en groep 4

om 18:45 uur tot 19:30 uur

Groep 5

om 19:30 uur tot 20:15 uur

Groep 6/7

om 20:15 uur tot 21:00 uur

Nieuwe leerlingen
Groep 1
Melle Huitema

Welkom en veel plezier op De Tarissing!
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MR 2018 2019
Beste ouders,

Met ingang van het nieuwe schooljaar mag ik de oudergeleding van onze MR komen versterken.
Daarom stel ik mij graag aan u voor. Mijn naam is Johannes de Jong. Ik ben getrouwd met Alie de
Jong en vader van Benthe en Rixt. Benthe zit in groep 1 en Rixt zal dit schooljaar ook starten in groep
1. Sinds 2012 wonen wij met veel plezier aan de Bugel 25 te Oudehaske.

In het dagelijks leven werk ik als directeur van een basisschool in Wolvega. Met mijn kennis en
ervaring verwacht ik van betekenis te kunnen zijn voor onze mooie school. Ik wil echter vooral vanuit
het perspectief van ouder ons gezamenlijk belang dienen, namelijk een fijn schoolklimaat en goed
onderwijs voor onze kinderen. Spreek mij m.b.t. de MR gerust aan met uw vragen en opmerkingen.

Hartelijke groet,

Johannes de Jong

Luizenouder per groep (gezocht)
We zouden graag in elke groep een luizenouder hebben. Dit is qua organisatie handig en kan er
sneller ingespeeld worden op de situatie. Wilt u dit jaar deze taak vervullen in de groep van uw zoon
of dochter, dan kunt u dat doorgeven aan de leerkracht.
Het houdt in dat u na elke vakantie de groep controleert en wanneer er luizen zijn komt u extra
controleren. Mochten er neten of luizen ontdekt worden, dan neemt u contact op de ouders van het
kind om deze in te lichten.
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Trefwoord
Presteren
Over grote en kleine prestaties, de waardering ervan en de vraag hoe presteren kan
bijdragen aan het geluk van mensen.

Bijbelverhalen onderbouw:
Een wijze koning Salomo (1 Koningen 3, 5-15); De baby mag niet stuk (1 Koningen 3,
16-20).
Waar woont God? (1 Koningen 5 t/m 11); De koningin van Seba (1 Koningen 10, 1-12).
Een jas in twaalf stukken (1 Koningen 10 en 11).

Bijbelverhalen middenbouw:
Koning van de vrede (1 Koningen 3, 5-15); Het kind en zijn moeder (1 Koningen 3, 16-20).
God wil bij de mensen zijn (1 Koningen 5 en 6); Wat ben ik eigenlijk goed (1 Koningen
10, 1-12).
Zo gaat het niet meer (1 Koningen 11, 1-13).

Bijbelverhalen bovenbouw:
Salomo krijgt wijsheid (1 Koningen 3, 5-15); Salomo’s oordeel (1 Koningen 3, 16-20).
Salomo bouwt (1 Koningen 5 en 6); Complimenten voor Salomo (1 Koningen 10, 1-12).
Salomo scoort onder de maat (1 Koningen 11); Spreuken van koning Salomo.
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Did you know……
Zinspinsels
Maak kennis met Zinspinsels! Een bijzondere vertelplaat die de Friese bibliotheken in het kader van
Culturele Hoofdstad hebben ontwikkeld met Lân fan taal. Niemand minder dan Charlotte Dematons
heeft 'm getekend. Alle basisschoolkinderen in Friesland ontvangen tussen eind september en begin
december op school de plaat-vol-taalplezier. Op deze website vindt je een digitale versie met leuke
weetjes, filmpjes en vragen. Ook zie en lees je meer over het hoe en waarom van Zinspinsels, kun je
een boek winnen en vind je adressen voor meer informatie.

De kinderen krijgen aan het einde van de week deze leuke poster mee naar huis.
https://www.zinspinsels.nl
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