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Ons A tot Z
A
AUTO
De scholen hanteren een rijroute in Oudehaske. Word je kind in de auto naar school gebracht, 
zorg er dan voor dat je de scholen aan de rechterkant ziet. Op die manier houden we het veilig. 

ABSENTIE
Als je kind wegens ziekte of andere omstandigheden niet op school kan komen, vragen we je dit 
door te geven aan school. De absentie kan via de app Social Schools of telefonisch 
doorgegeven worden. Mocht een kind absent zijn en er is geen afmelding gedaan, dan wordt er 
in de loop van de dag contact met jou als ouder of verzorger opgenomen. 

AVOND4DAAGSE
In juni wordt de avond4daagse georganiseerd in de omgeving. De activiteitencommissie 
organiseert de deelname van de kinderen van de school. 

B 
 
BERN OAN ‘T WURD
Elk jaar is er de mogelijkheid om bij de kinderen in de klas te kijken. De kinderen zijn dan zelf 
aan het woord. Zij zullen je vertellen over wat ze leren, wat ze doen en wat ze maken. Er is een 
grote kans dat je zelf aan het werk wordt gezet, er is natuurlijk niets leuker dan je eigen vader, 
moeder of verzorger uit te dagen. 

BIBLIOTHEEK
Op vrijdag is de schoolbibliotheek - de boekenjungle - geopend. De kinderen krijgen dan de 
gelegenheid boeken te lenen of in te leveren. De boeken mogen ook thuis worden gelezen. 
Enthousiaste ouders helpen daarbij, de ouders van de bibliotheek. Voor lessen zoals begrijpend 
lezen en wereldoriëntatie kunnen de kinderen boeken gebruiken uit de schoolbibliotheek. Het 
boekenaanbod wordt bijgehouden door de bibliotheek van Joure. 

BUILDING LEARNING POWER
Om succesvol te zijn in de 21ste eeuw, denken wij dat het van belang is dat de kinderen zich 
ontwikkelen binnen de volgende competenties: vindingrijk, veerkracht, kijken naar jezelf en 
samenwerken. De thema’s komen tijdens lesactiviteiten voor kinderen en het omgaan met 
elkaar nadrukkelijk naar voren. Leerkrachten ontwikkelen zich persoonlijk en als team binnen 
deze thema’s. 
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C
CONTINUROOSTER
Op CBS De Tarissing werken we met een continurooster. De kinderen eten en drinken tijdens de 
lunch op school, samen met de groep en de leerkracht.

D 

DRIETALIGHEID
De Tarissing is een drietalige school. De talen Frysk, Nederlands en English spelen een grote rol 
in de school. De drie talen worden niet alleen als vak gegeven, maar ook gebruikt om les te 
geven in andere vakken en tussen de lessen door. Schoolbreed is de dinsdag een Fryske dei en 
de donderdag is de English day. Ons doel: voor de kinderen een optimale, taalrijke omgeving te 
creëren. Een meertalige ontwikkeling stimuleert de algemene cognitieve ontwikkeling van 
kinderen.

DORPSFEEST
In Oudehaske vieren we elk jaar het dorpsfeest. De vrijdagochtend doen we met beide scholen 
mee aan de kinderspellen. De schooltijden van deze vrijdag zijn afwijkend van het normale 
dagschema. In de nieuwsbrief word je hierover tijdig geïnformeerd. 

F
FIETSEN NAAR SCHOOL
We kunnen op school niet alle fietsen parkeren, gezien de beschikbare parkeerruimte. Daarom 
is er een fietsgrens. Kinderen die in de volgende straten wonen, komen niet met hun fiets op 
school. De Vervening t/m nr. 36/45, Julianastraat, Van Haschastraat, Marten Jansstraat, De 
Hoge Bouwen, Toel, Turfstûke, Haskerfinne, Bûgel (nr. 20/15), Baalder en Badweg binnen de 
bebouwde kom. Kinderen die op de fiets komen gebruiken de achteringang van het plein. De 
kinderen zetten daar hun fiets in de fietsenrekken. Fietsen op het plein is niet toegestaan. 

G
GEZONDE VOEDING
Rond 10 uur is het tijd voor fruit en drinken. Tussen de middag eten de kinderen op school. Een 
gezonde lunch heeft de voorkeur. Alle kinderen die starten op CBS De Tarissing krijgen een 
waterfles (dopper) van school. We bevorderen het drinken van voldoende water. Snoep, 
chocolade of chips zien we liever niet in de broodtrommel. De kinderen die jarig zijn zetten we in 
het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie. Het motiveren van een 
gezonde traktatie is ons streven. 
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GYMNASTIEK
De gymlessen vinden plaats in het Kulturhûs. De kinderen van groep 3 tot en met 8 gymmen 
twee keer per week. Groep 1 en 2 gymmen ook in het Kulturhûs. Zij hebben hun gymschoenen 
op school, de kinderen van groep 3 tot en met 8 hebben een gymtas met schoenen en kleding. 
Wij zetten een vakspecialist bewegingsonderwijs van Sportbedrijf De Fryske Marren in voor één 
gymles per week per groep. De andere les wordt gegeven door een groepsleerkracht.                                    

I
IN THE SPOTLIGHT
De kinderen geven elk schooljaar een voorstelling voor de andere kinderen van de school in de 
kerk van Oudehaske. Als ouder of verzorger ben je welkom om te komen kijken. Deze 
voorstelling noemen we ‘In the spotlight’. De groepen zijn vrij in het bedenken van de invulling 
van deze voorstelling. 

K 
KARAKTER VAN DE TARISSING
Op onze school willen we kinderen zichzelf laten ontdekken en ze met (zelf)vertrouwen een 
bewuste plek in de wereld geven. Kinderen leren leren, nieuwsgierig maken en laten 
verwonderen zijn onze belangrijkste uitdagingen. Als team stralen we het karakter uit en 
betrekken we de ouders bij het onderwijs dat we geven. CBS De Tarissing daagt je uit! 

Doelgericht | maak het waar!
Inlevend | wat jij nodig hebt!
Lef | durf te vliegen!
Bevlogen | met hart en ziel

KICK2MOVE
Kicksports Oudehaske verzorgt elk schooljaar een lessenserie kickboksen bij ons op school. Het 
doel is om de kinderen op een plezierige wijze kennis te laten maken met verbale en non-
verbale zelfverdediging en weerbaarheid. Tijdens deze lessen wordt de sport kickboksen 
gebruikt als middel om de kinderen vaardigheden in een veilige leeromgeving aan te leren. Wij 
vinden het belangrijk dat kinderen voldoende zelfvertrouwen hebben, zichzelf leren beschermen 
en in staat zijn hun eigen grenzen aan te geven.

KINDEREN MET EEN ALLERGIE
Sommige kinderen hebben te maken met een voedselallergie. Zij mogen niet alles eten en 
drinken. Als je kind een voedselallergie heeft, kun je dit tijdig doorgeven aan school. Tijdens 
feestelijke activiteiten regelt de activiteitencommissie de traktaties voor de kinderen. Zij zorgen 
voor aangepaste traktaties voor de kinderen met een voedselallergie. 
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KINDGESPREKKEN
De kinderen maken gebruik van een eigen digitaal portfolio via Social Schools. Tijdens het 
kindgesprek gaan het kind en de leerkracht samen het portfolio bekijken en het formulier 
bespreken dat het kind in de klas heeft ingevuld. Er wordt besproken waar het kind trots op is en 
ook waar hij of zij graag aan wil werken als leerdoel. Deze gesprekken vinden twee keer per jaar 
plaats. 

KONINGSSPELEN
De Koningsspelen vieren wij op de landelijke dag. De schooltijden wijken dan af. De kinderen 
starten om 08:30 uur en zijn om 12:15 uur allemaal vrij. 

KWALITEIT BEN JIJ
BLiiD fotografie uit Oudehaske verzorgt voor de kinderen die van school af gaan, groep 8, de 
workshop ‘Kwaliteit ben jij’. Kinderen geven en ontvangen complimenten. Het resultaat is een 
portretfoto met de beschreven kwaliteiten die bij het kind passen. 

L 

LUIZENCONTROLE
Na elke vakantie komen ouders de kinderen controleren op luizen en of neten. Mocht er iets 
ontdekt worden dat informeren we ouders.

DE LYTSE HASKES
Kinderopvang De Lytse Haskes vind je net buiten het dorp Oudehaske. Opvang voor kinderen 
van 0-4 jaar. Meer informatie via www.delytsehaskes.nl. 

N 
NATIONALE HERDENKING
Op 4 mei organiseren de scholen uit Oudehaske samen met het dorpsbelang en de kerk 
Haskeroord jaarlijks de nationale herdenking. 

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Wij doen mee met het grootste ontbijtevenement van Nederland. Elk jaar begin november 
maken we van ontbijten een feestje. De kinderen schuiven aan tafel voor een gezond ontbijt en 
een leuke les over de beste start van de dag. Zo leren kinderen op een feestelijke manier hoe 
belangrijk het is om elke dag gezond te ontbijten. 

NIEUWSBRIEF
De nieuwsbrief ‘Nijsgjirrich’ wordt via Social Schools gedeeld met iedereen. De nieuwsbrief komt 
maandelijks uit. Bij veel nieuws kan er tussendoor nog een extra Nijsgjirrich verschijnen. Deze 
bevat actuele informatie over schoolthema’s.
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O 
OUDERAVOND
Een goede samenwerking tussen ouders en school vinden wij van groot belang. Dit bevordert 
het welbevinden van een kind. Om het contact tussen ouders en school te stimuleren 
organiseren we een jaarlijkse ouderavond. In samenwerking met de medezeggenschapsraad 
wordt de informatieve ouderavond georganiseerd. 

OUDERBIJDRAGE
Aan alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 20 per jaar. De bijdrage is voor het 
bekostigen van activiteiten waarvoor de school geen of onvoldoende gelden heeft. Denk aan 
Sinterklaas, een feestelijke ouderavond, de paas- en Kerstviering. Daarnaast vragen we € 25 
voor de schoolreisjes in groep 1 tot en met 6 en €75 voor het kamp in groep 7 en 8.
Rekeningnummer: NL84 RABO 0119 8729 86 
T.n.v. CBS De Tarissing
Onder vermelding van Ouderbijdrage

R 
RAPPORT
De kinderen van groep 2 tot en met 8 ontvangen twee keer per jaar een rapport-portfolio. In dit 
rapport-portfolio word je geïnformeerd over je kind. Het bestaat uit verschillende onderdelen:

Het geschreven rapport, dit bestaat uit een beschrijving van de ontwikkeling van het kind door 
de leerkracht;
De ontwikkeling binnen de volgende thema’s komt aan bod: vindingrijk, veerkracht, kijken naar 
jezelf en samenwerken;
Gemiddelden van de methodetoetsen.

De rapporten worden in de tien minuten gesprekken met de ouders besproken. Je wordt voor 
deze gesprekken uitgenodigd via Social Schools.

S 
SCHOOLFOTOGRAAF
De schoolfotograaf komt elk jaar, voor groeps- en portretfoto’s.

SCHOOLKEUKEN
De school heeft een schoolkeuken voor kinderen. Een keukenblok voor de jongste kinderen 
(groep 1 tot en met 4) en een keukenblok voor de oudere kinderen (groep 5 tot en met 8). Elke 
groep maakt één keer per jaar een gezonde traktatie voor alle andere kinderen van de school. 
Een groepsactiviteit in de schoolkeuken. Daarnaast wordt de keuken ingezet voor lessen die 
aansluiten bij wereldoriëntatie (Blink) of projecten. 
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SCHOOLREIS, KAMP EN EXCURSIES
Alle groepen gaan één keer per jaar op schoolreisje. De kinderen uit groep 7 en 8 gaan in september 
drie dagen op kamp. De leerkrachten die groep 7 en 8 onder hun hoede hebben gaan mee als 
begeleiding. Is de groep groot, dan gaat er extra begeleiding mee. Naast de schoolreisjes 
worden er verschillende excursies gemaakt. Te denken valt aan het bezoeken van een museum, 
bibliotheek of  boerderij.

SCHOOLTIJDEN
Groep 1 t/m 4
Maandag | 08:30 - 14:15
Dinsdag | 08:30 - 14:15
Woensdag | 08:30 - 14:15
Donderdag | 08:30 - 14:15
Vrijdag | 08:30 - 12:15

Groep 5 t/m 8
Maandag | 08:30 - 14:15
Dinsdag | 08:30 - 14:15
Woensdag | 08:30 - 14:15
Donderdag | 08:30 - 14:15
Vrijdag | 08:30 - 14:15

SCHOOLVISSEN
We hebben op school een klein aquarium met (goud)vissen. Oudere kinderen verzorgen de 
vissen door op de juiste momenten te voeren, schoon te maken en nieuwe waterplanten te 
kopen en te plaatsen. Veel kinderen bewonderen de vissen dagelijks.

SKIK
SKIK kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. SKIK is gevestigd in het dorp 
Oudehaske in het Kulturhûs. Meer informatie via www.skikkinderopvang.nl. 

SOCIAL SCHOOLS
Social Schools is de naam van ons digitaal portfolio en communicatieplatform. Elk kind heeft een 
eigen portfolio en als ouder kun je hierop inloggen. De kinderen zetten er zelf beelden en 
verhalen in, bijvoorbeeld filmpjes van wat ze gemaakt hebben, dingen die ze geleerd hebben en 
iets waar ze veel voor geoefend hebben. De leerkrachten zetten er ook foto’s en informatie in 
over wat er wordt gedaan in de klas. Elke week zet de leerkracht er een doel in, waar die week 
aan gewerkt gaat worden. Een mooi en handig platform om met elkaar in contact te blijven. 

STUDIEDAGEN
De studiedagen zijn bestemd voor het team. Op deze dagen hebben de leerlingen vrij.
Vrijdag 1 oktober 2021 | Studiedag
Vrijdag 18 maart 2022 | CBO Meilândag
Maandag 30 mei 2022 & Dinsdag 31 mei 2022 | Tweedaagse teamstudie
Vrijdag 24 juni 2022 | Studiedag
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T 
TIEN MINUTEN GESPREKKEN
In januari en juni vinden de oudergesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken wordt het welzijn 
van je kind besproken. Daarnaast staat het leerproces centraal en wordt er aandacht besteed 
aan het rapport-portfolio. Tussen de start van het schooljaar en de herfstvakantie vindt er een 
kennismakingsgesprek plaats. Dit gesprek staat in het teken van elkaar leren kennen. Indien de 
situatie aanleiding geeft om tussentijds een gesprek te voeren, dan kan dit zowel op initiatief van 
ouders als leerkracht plaatsvinden.

TOERNOOIEN
CBS De Tarissing doet mee aan verschillende sporttoernooien en een survivalrun in de regio.

V 
VAKANTIEROOSTER 2021-2022
Herfstvakantie | 16 - 24 oktober 2021
Kerstvakantie | 25 december 2021 - 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie | 19 - 27 februari 2022
Pasen | 15 - 18 april 2022
Meivakantie | 23 april - 8 mei 2022
Hemelvaart | 26 & 27 mei 2022
Pinksteren | 6 juni 2022
Zomervakantie | 16 juli 2022 - 28 augustus 2022

VERJAARDAGEN 
Als je kind jarig is, mag hij of zij op school trakteren. Wij stellen het op prijs dat er gestreefd 
wordt naar het geven van een gezonde traktatie. De jarige kinderen gaan langs de groepen. De 
leerkrachten vieren hun verjaardag ook op school, hierover ontvang je tijdig informatie van de 
leerkracht(en).   

VERLOFREGELING
In de leerplichtwet zijn richtlijnen opgenomen op grond waarvan je de school toestemming mag 
vragen om extra verlof te verlenen voor je kind. Voor een goede gang van zaken is het wenselijk 
dat de aanvraag op tijd in gang wordt gezet met behulp van een aanvraagformulier. Dit formulier 
is via de website van de school te downloaden. Betreft het één dag of meerdere dagen verlof 
dan beslist de directeur over de toestemming.

Het gaat bijvoorbeeld om de volgende redenen:
Een verhuizing van het gezin
Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten
Overlijden van bloed- of aanverwanten
Viering van een ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten (25, 40 of 50 jaar) 
Viering van een huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten (25, 40, 50 of 60 jaar).
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VERZEKERING
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten bestaande uit een ongevallenverzekering en 
een aansprakelijkheidsverzekering. Alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel 
en vrijwilligers) zijn verzekerd. De verzekering geeft recht op beperkte uitkering in geval van 
blijvende invaliditeit, geneeskundige en tandheelkundige kosten voor zover de eigen verzekering 
geen dekking biedt, bijvoorbeeld door eigen risico. Materiële schade (kapotte fiets, bril etc.) valt 
niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt allen die voor de school actief zijn 
(bestuur, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig 
handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de school- of 
buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer 
er sprake is van een verwijtbare fout, wanneer zij dus tekortgeschoten is. Het blijft van belang dat 
ouders zelf een aansprakelijkheidsverzekering hebben voor hun kinderen.

W 
WEBSITE
CBS De Tarissing heeft een eigen website www.detarissing-meilan.nl. Je kunt onze school ook 
volgen op Facebook en via Instagram.
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