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We zijn de maandag gestart met een weekopening door groep 6/7. Ze
hebben het thema “pakken” uit Trefwoord prachtig vertaald. Wees zuinig op
de wereld en delen is mooi zijn twee lessen die we mee hebben gekregen.
We deden de weekopening voor het eerst in de kerk van Oudehaske, daar
mogen we ook de “ In de Spotlight” van elke groep doen. Op school is er
geen ruimte meer om deze vieringen te houden, dus we zijn heel blij met
deze samenwerking met de kerk.
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Oud papier
7 november
18:15
Julianastraat
S.Bakker
J. Wassenaar

Nieuwe leerlingen
Groep 1
Levin Schotanus
Anne Bosman

Welkom en veel plezier op De Tarissing!

25 jaar juf Berber
Ja, echt waar! Juf Berber is al 25 jaar leerkracht. Wat zijn we blij dat ze bij ons op de
Tarissing werkt. Als leerkracht zo creatief, kindgericht, energiek en betrokken bij elk kind, als
collega eentje om op te bouwen, gezellig en altijd een luisterend oor.
Van harte Berber en dat we nog maar lang van je morgen leren!
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Edukans

Alle informatie krijgt uw kind ook op papier mee naar huis. Het is een mooie actie waar we om het
jaar aan meedoen. Delen is mooi, doet me denken aan de Trefwoord opening van groep 6/7.
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Lopen voor Het vergeten kind
CBO Meilân zegt zich als Stichting in voor “ Het vergeten Kind”. Dit doen we door mee te doen aan
wandeltochten. Voor elke wandeltocht wordt voor elke deelnemer geld gestort. Zo hebben hebben er
al leerkrachten en onderwijsassistenten meegedaan aan de Dam tot Dam loop en de Appelstap met als
eindloop de Nijmeegse Vierdaagse. Juf Miranda, meester Menno en juf Simone gaan zaterdag 20
oktober meedoen aan de Amsterdam City walk, zij lopen de 33 km. Een hele uitdaging voor een mooi
doel. Vindt u het leuk om ze te sponsoren dan kan dat via de volgende link.

https://actie.hetvergetenkind.nl/team/cbo-meilan-nl/teamleden
Alvast bedankt!

Dag van de duurzaamheid
Op 10 oktober besteden we aandacht aan de Dag van de Duurzaamheid. In de klassen zijn er plastic
doppen verzameld. We hebben duurzame verbindingstukje gekocht (hergebruikt plastic) en daarmee
kunnen de kinderen leuke constructies maken. Dus heeft u nog plastic doppen, deze zijn tot en met 10
oktober van harte welkom op onze school.

BLP ochtend
Vrijdag voor de vakantie staat de BLP ochtend in het teken van Kijken naar jezelf. De kinderen gaan
bezig met hun talenten in heterogene groepjes. In hun digitaal portfolio zetten ze een filmpje/foto/
tekening over hun talent.
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Luizenouder per groep
Wat fijn dat bijna elke groep een ouder(s) heeft die de luizencontrole willen doen in de groep van hun
zoon of dochter.
Bedankt! (niet namens de luizen)

Pannenkoekendag 17 oktober
Het is weer bijna pannenkoekendag, elke keer weer een feestje!
Nog niet alle lijsten zijn gevuld met bakkers, misschien kunt u nog helpen met bakken.

Trefwoord
Pakken
Over nemen, afpakken, stelen en pakken waar je recht op hebt.
Bijbelverhalen onderbouw:
Gevonden (Deuteronomium 22, 1-4); De rijkdom van koning Achab (1 Koningen 16).
De wijngaard van Nabot (1 Koningen 21); Koning Achab pakt de wijngaard af (1
Koningen 21).
Bijbelverhalen middenbouw:
Achab wordt koning van Israël (1 Koningen 16, 15); Achab wil de wijngaard van Nabot (1
Koningen 21, 1-7).
Achab wil de wijngaard van Nabot; (1 Koningen 21, 8-16 ); Achab wil de wijngaard van
Nabot (1 Koningen 21, 17-29).
Bijbelverhalen bovenbouw:
Net als zijn vader (1 Koningen 16, 15); Een goede deal (1 Koningen 21, 1-7).
Toch gekregen (1 Koningen 21, 8-16); Slecht nieuws (1 Koningen 21, 17-29).
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