Nijsgjirrich
Nieuwsbrief 7 van CBS De Tarissing
2018-2019

Kerstviering
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20 BLP ochtend en
kerstlunch.
21 Studiedag, de
kinderen zijn vrij
22 Kerstvakantie

De Kerstviering wordt goed geoefend door de kinderen en door de
leerkrachten. We vinden het een prachtig idee dat we maandag met alle
kinderen en ouders en verzorgers in de kerk in Joure deze viering samen
beleven.

Oud papier

12 december
18:15
Julianastraat
T. Vlagsma
A. Weidenaar
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Nieuwe leerlingen
Groep 5
Ivar Hoogland

Welkom en veel
plezier op de Tarissing!

Gezonde schoolomgeving
http://www.gezondtrakteren.nl
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Veilig verkeer
Wilt u erom denken dat u zich aan de
rijroute houdt. Wanneer u in de auto
zit, staan de twee scholen aan uw
rechterkant.

Kerstviering 17 december
De Oerdracht Joure
We viering begint om 18:45 uur.
*Inloop vanaf 18:30 uur
Iedereen is welkom!
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Collecte voor het goede doel.
Een oud leerling van onze school, Nicole de Vries, gaat zich inzetten voor een mooi project in
Indonesië. Tijdens de Kerstmusical is er een collecte zijn voor dit goede doel.
Hoe mooi zou het zijn dat ik mijn kennis en ervaring kan delen met kansarme kinderen zonder
verdere opleidingsmogelijkheden, zodat deze kinderen ervaring op kunnen doen en een toekomst op
kunnen bouwen?
Mijn naam is Nicole de Vries. Ik volg de opleiding Specialis in Mode en Maatkleding
niveau 4 aan het Friesland College in Leeuwarden. In oktober 2016, aan het begin van
mijn opleiding, kwam Gerard Draaisma samen met een tweetal studenten een
voorlichting gegeven in mijn klas over Stichting Amurang. Deze voorlichting heeft mij
geraakt en sindsdien houdt de stichting mij dagelijks bezig. Na de voorlichting wist ik
meteen dat dit mijn kans zou zijn om een bijdrage te leveren aan mensen die mijn hulp
goed kunnen gebruiken. Al een lange tijd wil ik iets kunnen betekenen voor de mensheid
waarbij ik niet alleen maar geld overmaak naar een rekening, maar ook daadwerkelijk in
actie kom.
Stichting Amurang zet zich in voor het welzijn van kansarme Indonesische kinderen en
jongeren in Amurang en Tondano op Noord-Sulawesi. Deze kinderen en jongeren zijn
veelal gevlucht uit gebieden waar tot 2006 regelmatig onlusten waren tussen christenen
en moslims. Daarnaast ook vele kinderen waarvan de ouders niet in staat zijn hen te
onderhouden. Allen hebben een kansarme achtergrond. Zij worden opgevangen door
Stichting Amurang en de katholieke gemeenschap op Noord-Sulawesi. Door het bouwen
van een verblijfhuis zijn ze van goed onderdak verzekerd.
Daarnaast richt de Stichting zich ook op onderwijsactiviteiten in Amurang en Tondano,
die door het Creaproject wordt georganiseerd. Het Creaproject biedt educatieve projecten
met creatieve werkvormen aan kinderen en jongeren in Indonesië. Indonesische jongeren
raken hiermee extra gemotiveerd en ambitieus om later een betere plek op de
arbeidsmarkt kunnen verwerven. Het Creaproject is een platform voor Nederlandse
studenten en wil hen de gelegenheid bieden de Indonesische cultuur van binnenuit mee
te maken en het te leren begrijpen.
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Ik zal, samen met nog 4 andere studenten van andere opleidingen, op 22 januari 2019
meegaan met dit Creaproject naar Tondano (Noord-Sulawesi, Indonesië) en we zullen in
het tehuis onderwijsactiviteiten organiseren. Ik zal het naaiatelier ter plekke voortzetten.
Mijn motivatie is dat ieder kind recht heeft op een toekomst. Als ik met mijn kennis,
ervaring en de luxe dat ik naar school kan, een bijdrage kan leveren aan een kind zonder
toekomst en er mede voor kan zorgen dat het kind wel aan een toekomst kan werken,
dan wil ik dat doen! Al het geld dat ik verzamel, door acties of donaties, neem ik mee
naar Indonesië en gaat daar direct naar materialen en onderhoud van het naaiatelier.

Maandag 17 december 2018 zal ik bij de kerstmusical van basisschool De Tarissing
aanwezig zijn. De Tarissing biedt mij tijdens deze kerstmusical de mogelijkheid om geld
in te zamelen, zodat ik deze twee maanden het naaiatelier kan voortzetten, materiaal aan
kan schaffen voor het naaiatelier en deze kinderen kan helpen aan een toekomst.

Met vriendelijke groet,
Nicole de Vries
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Trefwoord
Meetellen
Over meetellen en vergeten worden, over serieus genomen worden en over wie bijzonder
in tel is.

Bijbelverhalen onderbouw:
Zacharias is in tel (Lucas 1, 5-25); Johannes is zijn naam (Lucas 1, 57-80).
Soldaten de straat (Bijbels verhaal); Een eenvoudig meisje telt mee (Lucas 1, 26-38); De
keizer is de baas (Lucas 2, 1-2).
Kleine koning van de vrede (Lucas 2, 4-7); De herders zijn in tel (Lucas 2, 8-20).

Bijbelverhalen middenbouw:
Een bijzondere taak voor Zacharias (Lucas 1, 5-24); Een heel gewoon meisje (Lucas 1,
26-56).
Zacharias kan weer spreken (Lucas 1, 56-79); Een boodschap van de keizer (Lucas 2,
1-7).
De koning in een voerbak (Lucas 2, 6-7); Een boodschap voor herders (Lucas 2, 8-20).

Bijbelverhalen bovenbouw:
Een engel in de tempel (Lucas 1, 5-24); Een gewoon meisje en een bijzonder lied (Lucas
1, 26-56).
Zacharias zingt het uit (Lucas 1, 56-79); Met dank aan de keizer (Lucas 2, 1-7).
De koning in een voerbak (Lucas 2, 6-7); Dit is geen plaats voor jou (Lucas 2, 8-20).
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Nieuw speeltoestel op het plein!

In januari komen er speeltoestellen op het nieuwe stuk plein. Deze speeltoestellen zijn
betaald van het geld wat we ontvangen voor het oud papier.
Namens de kinderen bedankt voor de avonden lopen en ophalen in regen en in de
zonneschijn. We kunnen er fijn van spelen.
Bedankt!
Team Tarissing
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