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Drogeham, 24 november 2017
Beste ouders/ verzorgers,
Wat voel ik mij vaak een gezegend mens dat ik op K.B.S. de Tarissing werk! Elke dag kinderen om mij
heen en samenwerken met een goed team. Wat een pareltjes maak ik mee.
In de afgelopen twee weken
heb ik bijvoorbeeld gezien dat
groep 7/8 bezig is geweest met
brandpreventie. En groep 6-8
naar de sportclinics in Harkema
gingen waar ook aandacht was
voor gezonde voeding en het
drinken van water.
Laatst waren meester Bauke en
meester Tseard op school om
kinderen de geplande
leestoetsen af te nemen.
Geweldig! Dit is een
visitekaartje voor de school dat
zij, als oudgedienden, graag
vrijwilligerswerk bij ons doen!
Ook juf Janneke kwam langs en
ging spontaan aan de slag. Zij
staat te popelen om weer te
beginnen. Juf Saakje heeft het
zwangerschapsverlof van juf
Janneke vormgegeven en we
willen haar als team hartelijk
bedanken voor haar inzet in
groep drie! Juf Janneke, heel
veel plezier om weer aan het
werk te gaan!
En de onderbouw vertelt mij nu dagelijks over de belevenissen van Sinterklaas. Zo hebben de
kleuters zomaar pakjes op het plein gevonden!

De activiteitencommissie regelt het Sinterklaasfeest geweldig, ik heb zo’n zin in dit feest...
Daarna begint het toeleven naar Kerst! De bijbelverhalen nemen onze school elke dag mee in deze
periode. Maar we doen nog wel wat meer....
En dit doen wij onder andere op 19 december. Dan worden er weer kerststukjes gemaakt van groep
3 t/m 8, dankzij de fijne hulp van de activiteitencommissie. De Krystkuier op 21 december is ook een
mooi onderdeel bij het toeleven naar Kerst samen met u als familie! Op naar het mooie feest van
Kerst! “For unto us a child is born!” (Bron: Handel, de Messiah.) Ook dit feest is dus achter de
schermen al in volle voorbereiding. Houdt u vooral het eind van de middag, vanaf 16.45 uur hiervoor
bezet... Iedereen krijgt nog een uitnodiging.
Een warme, fijne, goede maand toegewenst!
Met vriendelijke groet
Judith

Aanwezigheid Judith Boerema in december
-

maandag 4 december
dinsdag 5 december
woensdag 6 december
maandag 11 december
dinsdag 12 december
woensdag 13 december

-

woensdag 20 december
donderdag 21 december
vrijdag 22 december

Belangrijke data
o
o
o
o

dinsdag 5 december
Dinsdag 19 december
donderdag 21 december
maandag 25 december t/m
vrijdag 5 januari 2018

viering Sinterklaasfeest
kerststukjes maken groep 3 t/m 8
viering Kerstfeest, Krystkuier
Kerstvakantie

Kind op maandag december 2017
Week 49: 4 t/m 8 december 2017

Week 50: 11 t/m 15 december 2017

Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25
Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38
Het lied van Maria, Lucas 1:39-56
Week 51: 18 t/m 22 december 2017
Jezus wordt geboren, Lucas 2:1-7
De herders in het veld, Lucas 2:8-20
In het begin, Johannes 1:1-18

De geboorte van Johannes, Lucas 1:57-66
Het lied van Zacharias, Lucas 1:67-80
De droom van Jozef, Matteüs 1:18-25
Week 2: 8 t/m 12 januari 2018
De wijzen uit het Oosten, Matteüs 2:1-12
Jozef droomt, Matteüs 2:13-23
Johannes de Doper, Matteüs 3:1-12

Wist u dat:
Lege batterijen kunnen worden ingeleverd bij de Spar of bij de
Fixet in Drogeham. Overal waar je batterijen koopt, kun je ze
ook weer kwijt! Voor een compleet overzicht met inleverpunten
kunt u vinden op www.legebatterijen.nl

Wist u dat:
De school is bijna luisvrij, alleen nog wat neten zijn gevonden,
maar we zijn op de goede weg! Bijna luisvrij. Bedankt voor het
checken, bijhouden en mij informeren wanneer er toch iets
gevonden wordt. Samen zitten we er boven op.

Nieuws van De Vreedzame School
Wij zijn gestart met de lessen uit Blok 2 We lossen conflicten zelf op.
Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om
te gaan. De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is
een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je
een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.
Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie.
We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet
wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt
op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing. In groep 1
en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART. In
groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de
bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek
omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.
Mediatoren
We zijn ook dit jaar gestart met het opleiden van leerling-mediatoren. Leerling-mediatoren zijn
leerlingen die getraind zijn in het oplossen van conflicten bij andere kinderen. De trainingen werden
gegeven door juf Esther. Juf Petra heeft in groep 7/8 gevraagd wie graag mee wilden doen en maar
liefst 9 kinderen zich aangemeld. Super. Drie kinderen uit de groep ( Sanne Kremer, Geke Nicolai en
Steven van de Meer) waren vorig jaar ook al mediator, maar zij hebben ook weer mee gedaan met de
trainingen. Femke Jagersma, Sanne de Haan, Eize-Albert Alma, Shania Nijboer, Angelica Dijkstra en
Jelte Prins hebben de mediatoren training voor de eerste keer gevolgd. Donderdag 19 oktober was
de laatste training. We hebben de training afgesloten met een diploma-uitreiking waarbij de
leerlingen van groep 3-8 aanwezig waren.
Omdat we de pauzes toch weer gescheiden hebben (groep 7/8 en groep 3 hebben samen pauze en
groep 4/5/6 ook) zijn we gestart met nog een mediatoren training, nu voor leerlingen uit groep 6. Er
hebben zich 6 kinderen daarvoor aangemeld! Dat zijn: Werner de Haan, Alyssa Veenstra, Elisa de
Haan, Maaike Stienstra, Iris Dorhout en Jari Land en we hebben al twee mooie trainingen gehad.
Deze week is de laatste training. Een datum voor de diploma-uitreiking moet nog geprikt worden…

Nieuws uit groep 4 en 5
Sinds kort hebben alle leerlingen van groep 4 en 5 een wisbordje in
het vak. Heel handig, om bijvoorbeeld sommen op uit te rekenen, om
letters op te oefenen of om woorden bij spelling op te schrijven.
Meestal geeft juf de groep een opdracht en daarna denktijd…. Zie
foto 1.

Vervolgens mag iedereen het antwoord geven! Zie foto 2.
Héél handig, want zo komt iedereen aan de beurt en doen
we allemaal erg goed mee!

Bij de rekenlessen hoort ook spiegelen met een spiegeltje.
En wat is nou leuker dan dit te combineren met het
actuele thema, Sint en Piet! Er werd heel nauwkeurig
gewerkt, zoals op de foto’s te zien is.

Oefening baart kunst
Een oud gezegd, maar absoluut ook waar. Wilt u thuis blijven oefenen met uw zoon/dochter?
Denk aan tafels, klokkijken, lezen, maar ook bijvoorbeeld veteren! Erg handig bij gym ;-)
Uw kind vindt het vast ook erg gezellig, vooral wanneer oefenen op speelse wijze wordt gedaan.

Nieuws uit groep 5
Topondernemers in groep 5!
Op dit moment is groep 5 druk aan de slag met het nieuwe vak Topondernemers.
Het vak topondernemers laat leerlingen op veel verschillende, nieuwe manieren werken aan
geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Leerlingen ontdekken de wereld en zichzelf!
Op dit moment werkt groep 5 aan het Thema Boerderij.

Topondernemers
is vet cool youri

Topondernemers is heel leuk het
gaat over de boerderij. We leren
werkstuk over onderwerpen van
allerlei dingen.
Alie-janna alma

Typen- plaatjes opzoeken –
knutselen
Brend
Ik heb een werkstuk gemaakt
over een hond en mijn hond
heet bumper en hij is heel
schattig.
Tessa

Topondernemers gaat over
dieren en andere dingen en
over techniek. We mogen
knutselen en ik leer veel van
topondernemers en de
wereld.
Roan Spinder

Topondernemers is heel erg
leuk we hebben thema boerderij
dat gaat over dieren dat leren
we
Chloe algra
Geanne

Ik vind mijn huisdier heel leuk .
Wat ik op topondernemers maak
vind ik leuk.
van Johan
Aline

Jarigen in december
Datum:
07 december
07 december
08 december
09 december
09 december
15 december
21 december
21 december
21 december
26 december
28 december
30 december

Gerard v.d. Bosch
Anouk Kuperus
Albertine Feenstra
Jesse de Haan
Andries Heidstra
Sanne Kremer
Steven v.d. Meer
Sjoukje Nicolai
Alyssa Veenstra
Harry Willyan Renkema
Esmee de Zwart
Hidde Jager

