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Dankdag

December
3 Weekopening
groep 78.
4 Sinterklaas op
school (gewijzigde
datum, Sinterklaas
had het te druk de
5e)
17 Kerstviering
20 BLP ochtend en
kerstlunch.
21 Studiedag, de
kinderen zijn vrij
22 Kerstvakantie

Afgelopen vrijdag hebben we appeltaartjes gemaakt voor eenzame ouderen
in het dorp. Dit is een prachtige traditie die samen met de kerk Oudehaske
wordt georganiseerd in het kader van Dankdag voor het gewas. Via deze
weg willen we iedereen bedanken die deze taartjes mogelijk hebben
gemaakt. De kinderen hebben de appeltaartjes rondgebracht en mooie

Oud papier

12 december
18:15
Julianastraat

warme reacties ontvangen.

T. Vlagsma
A. Weidenaar
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Nieuwe leerlingen
Groep 1
Mirthe Neuenschwander

Welkom en veel plezier op De Tarissing!

Sinterklaas op 4 december
Sint komt gezellig bij ons op school op 4 december.
In de groepen 1 t/m 4 komt hij cadeautjes brengen en
in de groepen 5 t/m 8 helpen de kinderen Sint door
een surprise en gedicht te maken met daarbij een
cadeautje.
Sinterklaas komt wel in alle groepen even “ hallo” zeggen.
In de klassen kijken we het Sinterklaasjournaal en volgen we de belevenissen op de voet.
Een fijne Sint gewenst.
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Kerstviering 17 december
De Oerdracht Joure
We viering begint om 18:45 uur.
*Inloop vanaf 18:30 uur

*Zijn er ook ouders die misschien de inloop muzikaal willen vullen ?

Kerstlunch
Donderdagochtend 20 december hebben we een kerstlunch in de klas.
De BLP ochtend staat in het teken van samenwerken, de kinderen gaan samen de lunch bereiden.
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Trefwoord
Dromen
Over dromen met je ogen open, over visioenen en toekomstdromen en over de vraag hoe dromen de
mens sterker kunnen maken.

Bijbelverhalen onderbouw:
Jesaja ziet onrecht (Jesaja 6); Jesaja gaat naar de koning (Jesaja 7).
Jesaja vertelt over Immanuël (Jesaja 7); Jesaja zingt van het licht (Jesaja 9).
De droom van Jesaja (Jesaja 11).

Bijbelverhalen middenbouw:
Jesaja droomt terwijl hij wakker is (Jesaja 6); Jesaja vindt ’t een nachtmerrie (Jesaja 6).
Beven als een rietje (Jesaja 7, 1-12 en 21-11); Goed nieuws en slecht nieuws (Jesaja 7, 13-17 en
25-11).
Een omgehakte boom (Jesaja 10, 33-34 en Jesaja 11, 1-10); Een mooie droom (Jesaja 11, 6-9).

Bijbelverhalen bovenbouw:
Jesaja’s dagdroom (Jesaja 5); Jesaja’s nachtmerrie (Jesaja 5).
Immanuël (Jesaja 7, 13-17 en 25-11); Jesaja droomt (Jesaja 10, 33-34 en 11, 1-10).
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet (Jesaja 9, 1-6); Een wonderlijke droom (Jesaja 11, 6-9).
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Meedenken Koersplan CBO Meilan
Geachte ouders/verzorgers van leerlingen van CBO Meilân,

Voor CBO Meilân breekt de periode voor een nieuw Koersplan aan.
In ons Koersplan “Samen voor de wereld van morgen” zetten we de ambities voor de periode 2019 –
2023 uiteen.

Het concept willen we graag bespreken en toetsen. Onze doelen realiseren we gezamenlijk, waarbij de
inzet van een ieder, van u onontbeerlijk is.
Daarom nodigen wij u als ouders van CBO Meilân uit om over dit plan mee te denken en te
reflecteren.

Dit willen we graag doen op 20 november a.s. om 19.30 uur (locatie volgt nog)
Denkt u mee?

Heeft u hier belangstelling voor dan verzoeken wij u om zich aan te melden voor 13 november a.s. via
info@cbo-meilan.nl

U ontvangt vervolgens het concept Koersplan wat deze avond zal worden besproken.

Met vriendelijke groet,

Eric Rietkerk
College van Bestuur CBO Meilân

CBO Meilân
telefoon: 0513-419710

November 2018

5

