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Drogeham, 29 september 2017
Beste ouders/ verzorgers,
Wat een mooie start van het schooljaar de afgelopen maand.
Wat heb ik genoten van de gondelvaart! Schitterend, echt samen heeft Drogeham de schouders
eronder. Trots op Drogeham. Prachtig dat groep 7/8 dit schooljaar iets konden bijdragen aan het
gondelgevoel.
Samen met buurtbewoners hebben we ook met zorg gekeken naar de veiligheid. Ouders wilt u er om
denken dat we tussen de gele verkeerspoppetje niet stoppen/ parkeren? Dan kunnen alle kinderen
het plein veilig verlaten.
Als school zijn we gestart en de leerkrachten waren unaniem: wat heerlijk dat we aan het begin van
het jaar startgesprekken hebben en dat de kinderen vanaf groep 4 erbij zijn! Leerkrachten plannen
vanaf nu zelf de afspraken met u in. Het was fijn om zoveel ouders in school te zien!
Ook kijken we vooruit:
5 oktober: De school is dicht.
U heeft de informatie ontvangen. Harrie Steenstra onze directeur bestuurder schreef:
"In ons schrijven van een week geleden hadden wij u al gemeld dat wij ons in het onderwijs grote
zorgen maken. De werkdruk is hoog en er dreigen grote tekorten aan leerkrachten. Het aantrekkelijk
maken van het beroep van leerkracht in het basisonderwijs is noodzakelijk en dat kan door zowel
salarismaatregelen als door vermindering van de werkdruk (meer handen in de klas)."
Er is een petitie onder mijn aandacht gekomen speciaal voor ouders en pakes en beppes, om te laten
zien dat de acties van leerkrachten ondersteund worden.
http://www.voo.nl/info/petitie
Wellicht zijn er nog meer petities in omloop, het voelt goed dat u naast ons staat.
Bedrijven springen inmiddels ook in op de staking. Duinenzathe heeft bijvoorbeeld een actie op de
site staan. https://duinenzathe.nl
10 oktober: u bent van harte welkom op onze koffieochtend. Van 8.30- 9.30 ontspannen elkaar
ontmoeten.
15 oktober om 9.30.uur, in de Jacob-tsjerke aan de Sannen 22 hebben wij onze jaarlijkse KSG-Dienst!
De Kerk School en Gezinsdienst (KSG) komt er aan. In mijn hoofd zit daarnaast ook altijd Kind- School
en Gezinsdienst als afkorting. Beide afkortingen geven goed weer waar het om gaat. Samen een
gemeenschap zijn. Prachtig om een kerkdienst samen met ouders en de dominee voor te bereiden.
De groepen zijn inmiddels ook begonnen met de voorbereiding en alle kinderen werken hieraan mee.

Verder linken wij dit schooljaar de Christelijke kinderboekenweek aan de voorbereiding voor de KSGdienst. Ik verklap nog niet te veel over de inhoud, maar het wordt een mooie kerkdienst.
Ik ben aan het dromen hoe we in de toekomst een kerkdienst gezamenlijk met alle kerken in
Drogeham kunnen voorbereiden.
Op 30 oktober heeft het team een studiedag en zijn de leerlingen vrij.
Verder gaan de MR en SR weer gezamenlijk vergaderen en lijkt het mij geweldig wanneer zij zich in
de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. Even met een foto, dan weet u als ouder wie u kunt
benaderen en waarvoor.
De leerlingenraad start ook weer op nu de eerste maand in de eigen groep geweest is.
Wat verandert er in onze school de komende maand;
Per 1 oktober is, wanneer ik er niet ben, juf Petra aanspreekpunt van K.B.S. de Tarissing.
Zo draait de school altijd door.
Mocht u mij willen spreken en ik ben er niet... is het spoed? Dan kunt u ook bij juf Petra terecht.
Is het geen spoed, kunt u op de Tarissingnijs altijd mijn werkdagen zien en bent u van harte welkom
om een afspraak te maken. Juf Petra gaat verder ook vergaderingen voorzitten en zij is nauw
betrokken bij alle plannen die de school wil gaan uitvoeren.
Mocht u haar niet kennen: zij geeft dit schooljaar ook les aan groep 7/8.
Juf Petra gefeliciteerd met de nieuwe rol in school, veel plezier en succes namens het team van de
Tarissing!
Oudertevredenheid vragenlijst
Het kan zijn, dat u volgende week maandag een oudertevredenheid vragenlijst via de mail ontvangt.
Zou u deze vragenlijst voor volgende week vrijdag 6 oktober willen invullen?
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Judith

Aanwezigheid Judith Boerema in oktober
-

02 oktober
03 oktober
04 oktober
06 oktober

-

09 oktober
10 oktober
12 oktober
19 oktober

Belangrijke data
Datum:
04 oktober: start kinderboekenweek
05 oktober: stakingsdag Noventa scholen
10 oktober koffieochtend
13 oktober: einde kinderboekenweek
15 oktober: Kerk School Gezinsdienst
23 oktober t/m 27 oktober: herfstvakantie
30 oktober: scholing team, leerlingen VRIJ

-

20 oktober

-

Welkom op school
Trienes de Boer en Milan v.d. Veer komen in oktober in groep 1.
We hopen dat ze met veel plezier naar de basisschool gaan.
Ook verwelkomen we Ciara in groep 7.
Heel veel succes op "KBS De Tarissing" Trienes, Milan en Ciara.

Kind op maandag
Week 5: 30 januari t/m 3 februari 2017
Thema: Ongelooflijk waar
Petrus, Jacobus en Johannes volgen, Lucas 5:1-11
De melaatse man, Lucas 5:12-16
De verlamde man, Lucas 5:17-26
Week 6: 6 t/m 10 februari 2017
Thema: Mag dat wel?
Aren plukken op de sabbat, Lucas 6:1-5
Genezing op de sabbat, Lucas 6:6-11
De twaalf apostelen, Lucas 6:12-19
Week 7: 13 t/m 17 februari 2017
Thema: Vriend en vijand
Wees barmhartig, Lucas 6:26-38
Boom en vrucht, Lucas 6:43-45
Genezing van de knecht van de centurio, Lucas 7:1-10
Week 8/9: 20 februari t/m 3 maart 2017
Thema: Doe maar mee!
De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17
De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50
De zaaier, Lucas 8:4-15

Vrijwillige ouderbijdrage
In oktober wordt het eerste gedeelte van de ouderbijdrage via automatische incasso geïnd.
Ouders, die niet via automatische incasso betalen, ontvangen in februari een nota voor het
gehele bedrag.
Even voorstellen
Nieuwe personeelsleden stellen zich hier aan u voor in de praktische informatie van de school.
Deze informatie is te vinden via: https://tarissing.noventa.nl/de-praktische-informatie/
Via https://tarissing.noventa.nl/nieuws/ komt u ook bij onze kalender en de schoolgids. U heeft
hierover al een e-mail ontvangen.

De Kinderboekenweek
Bibbers in je buik is het thema van de Christelijke Kinderboekenweek, welke start op woensdag 4
oktober.
Iedereen is weleens bang. Je bent bang in het donker, of je vindt spinnen eng.
Of je hebt pijn in je buik als je naar school gaat, of als je naar de tandarts gaat.
Je bent bang als je iets gevaarlijks ziet. Bijvoorbeeld als een grote hond blaffend op je af komt. Je
schrikt, je hart bonst in je keel en je voelt bibbers in je buik.

Of je bent bang om voor de klas te staan bij een spreekbeurt en je denkt dat je fouten gaat maken of
je tekst vergeet. Of je bent bang voor nieuwe situaties omdat je bijvoorbeeld gaat verhuizen. Ook van
bekende bijbelse personen weten we dat ze bang zijn. Jacob was bang voor zijn broer Ezau. Mozes
was ook bang, hij durfde niet te spreken tegen de farao.
Zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen.
In de bijbel is 365 keer te lezen dat we niet bang hoeven te zijn.
Zo moedigt God ons iedere dag weer aan. Ook in de Kerk-School-Gezinsdienst van zondag 15 oktober
a.s. komen we hier op terug.
Tijdens de KBW werken met de hele school, alle leeftijden door elkaar, n.a.v.
het prentenboek De kleine bange arend.
Dit boek heeft een mooi motto: 'God zorgt voor zijn volk zoals een arend voor
zijn jongen zorgt'.
Verder houden we tijdens de KBW de voorleeswedstrijd voor groep 4 t/m 8.
We sluiten de KBW af met een presentatie van het levend prentenboek 'De
kleine bange arend' door kinderen gemaakt én voor alle groepen.'

Mededelingen groep 1 en 2
De eerste 'gouden' weken van het nieuwe schooljaar in groep 1 en 2.
Het was vanzelfsprekend eerst wennen zo'n nieuwe groep en soms ook een andere juf.
Veel samen spelen, zingen, luisteren naar mooie verhalen en gezellig werken, maar vooral
samen veel plezier beleven. Zo stimuleerde ik het ontwikkelen van een fijne groep voor dit
schooljaar! Natuurlijk is het dan zeker nog niet klaar. Het is en blijft een alledaags proces.
Een geweldige uitdaging gedurende het gehele schooljaar!
Goud is een mooie rijke kleur. Alle andere mooie kleuren en ook verschillende vormen
(o.a vierkant, rechthoek, driehoek, cirkel) kwamen aan bod.
Ook de gondelvaart en kermis stonden een hele week centraal.
Vervolgens werkten we aan het thema 'ongelukjes'. Immers een ongelukje gebeurt ook
weleens als we aan het spelen zijn.
Nu staat de jaarlijkse Kinderboekenweek voor de deur. Wij kiezen voor het Christelijke
thema. Het thema: "Bibbers in je buik". In groep 1 en 2 leggen we het accent op de tandarts.
Een bezoekje aan de tandarts kan soms best spanning oproepen, zeg maar bibbers in je buik
geven. In de klas transformeren we de huishoek in een tandartshoek. Daarnaast komen een
tweetal tandartsassistenten van de praktijk uit Surhuisterveen een bezoekje brengen op
school. Zij gaan o.a. iets vertellen en laten zien over mondverzorging en goed poetsen.
Verder krijgen de kinderen een 'koelkastplaat', een vertelplaat over de tandarts mee.
Tevens staat het boek 'Bange Barend leert vliegen' van Linda Bikker, centraal. We gaan dit
met voorlezen en hierover knutselen.
Er zijn 2 biebmoeders die eens in de 2 weken de kinderen helpen bij het uitzoeken van de
boeken. Fijn dat u dit hebt opgepakt! Wanneer de boeken uit zijn, dan graag in de linnentas
naar school. Er staat in de kleutergang een boekenbak waar de tassen in kunnen.
Er zijn 3 moeders die meewillen helpen met het in elkaar zetten van de lampionnen.
Geweldig bedankt allemaal. Top!
Woensdag 4 oktober is het de start van de KBW, maar óók dierendag.
De kinderen van groep 1 en 2 mogen daarom een dierenknuffel meenemen
op deze dag.
Na de herfstvakantie komen de kinderen van groep 2 weer alleen in school,

hierdoor zal het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van uw kind nog meer worden
vergroot.
Oproep:
Ik heb voor de 'ongelukjes', wat meer 'oude kleding, onderkleding'
(voor jongens en meisjes) nodig.
Heeft u iets over, dan kunnen we dit goed gebruiken.
Al vast bedankt!
Nieuws uit groep 4/5
We zijn alweer een paar weken bezig en ook al aardig gewend. Voor groep
4 zijn de Snappets, waar we rekenen en spelling op maken nieuw en ook
de methodes Taal op Maat en Estafette (technisch lezen). Groep 5 was hier
al bekend mee en heeft groep 4 dan ook geweldig geholpen!
Op maandag en dinsdag zijn groep 4 en 5 de hele dag gecombineerd. Op
woensdag, donderdag en vrijdag gaat geregeld de schuifwand dicht en zijn
de groepen opgesplitst.
Hieronder ziet u wat foto’s van de kinderen van groep 4 die een
coöperatieve werkvorm doen.
De meisjes stonden in de binnenkring en de jongens in de buitenkring.
Alle kinderen hadden een kaartje met aan de ene kant een woord en
aan de andere kant een de betekenis. Ze lieten het kaartje om de beurt
aan de ander zien en die moest dan de betekenis zeggen. Daarna
draaiden we door en leerden we alle woordjes.
Hier ziet u groep 5 in actie tijdens de gymles op vrijdag. Meester
Bennie en Meester André geven de lessen. Dan staan de toestellen
centraal.
We werken vaak in 3 vakken.
Deze les bestond uit touw-zwaaien, de hurk-wendsprong over de
kast en hokbal.
Op woensdag komt meester Jesse om de lessen te geven en dan
staat SPEL centraal.

Op en top samenwerken in groep 4/5
Het is fantastisch om te zien hoe groep 4/5 al een eenheid
vormt. Zo doen we regelmatig o.a. de rekeninstructie
gezamenlijk. Voor groep 5 fijn om even terug te blikken op de basis waarmee vorig jaar
begonnen is (in dit geval de tafel van 2), voor groep 4 erg uitdagend om dan ook al te leren
dat je vanuit deze keersommen in groep 5 leert om er deelsommen van te maken.
Zo ook bij Nieuwsbegrip (begrijpend lezen). Samen lazen we de tekst over de maatregelen
die in Nederland genomen worden tegen hoogwater, zagen we hierover een informatief
filmpje, en maakten we vervolgens de opdrachten op onze Snappets. Dit deden we in duo’s
waarbij groep 4 en 5 gemengd werden. Om 13.50 uur was het tijd om te stoppen. Wat is het
fijn als je dan van de kinderen hoort: ‘Ach toe juf, we zijn zo goed bezig, mogen we nog
éventjes doorgaan?’ Een groep om trots op te zijn!

Schoolvoetbal
Woensdag 27 september zijn wij naar schoolvoetbal geweest in Harkema.
Helaas zijn de jongens niet in de prijzen gevallen. De meiden hebben 4
wedstrijden gewonnen en 1 verloren. Door die 1 verloren wetstrijd waren
wij derde. Het was een superleuke dag voor iedereen.
Gemaakt door: Angelica en Djûke.

Hier een bericht van de werkgroep verkeer (verkeersouders).
Na een fijne vakantie zijn onze kinderen weer naar school en hebben wij
als werkgroep verkeer de Tarissing ook weer bij elkaar gezeten.
We zijn bezig geweest met de “Tût en d’r ut” borden die langs de lange heg bij school staan. Ze
worden wat ouder en stralen niet echt meer de functie uit waarvoor ze bedoelt zijn. Als kinderen
gebracht worden, kunnen ze op deze plaats uit de auto stappen en kan degene die ze brengt, of dit
nou ouders, verzorgers of pakes/beppes zijn weer doorrijden.
Mocht er iemand zijn die de borden wil hebben omdat uw kind deze in het verleden gemaakt heeft
bijvoorbeeld, geef het aan bij Juf Petra, zodat we ze kunnen bewaren.
Verder willen we ouders/verzorgers wijzen op Victor Veilig, de gele poppen die bij de weg voor
school staan. Het gebeurt regelmatig dat er auto’s geparkeerd worden om daarna de kinderen weg
te brengen in school.
De “Victor Veiligs” staan bij school met als doel weggebruikers te wijzen op de aanwezigheid van
kinderen en ze als parkeervrije zone te gebruiken waardoor het halen en brengen van de kinderen
een stuk veiliger verloopt.
Houdt u de veiligheid van onze kinderen in het oog en laat u uw kinderen uit de auto stappen buiten
de “Victor Veiligs”? Zou u dit ook aan de mensen laten weten die uw kind naar school brengt?
In oktober willen we een peiling onder ouders/verzorgers houden om te horen wat u vindt van een
rijrichting bij school. Dus niet meer kris kras overal auto’s, maar gestructureerd rijden en parkeren
voor de veiligheid van onze kinderen. Hiervoor krijgt uw kind binnenkort een briefje mee van de
leerkracht waarin we dit idee natuurlijk verder toelichten.
Mocht u zelf vragen of ideeën richting de werkgroep hebben, spreek ons gerust aan.
Irene, Petra en Jildou

Wist u dat?

Er regelingen voor minima zijn bij de Gemeente?
De gemeente Achtkarspelen wil dat er minder mensen in armoede moeten leven en dat er geen
nieuwe gevallen van financiële problemen mogen bijkomen. Ook is het belangrijk dat alle inwoners
zich kunnen ontplooien en hun eigen mogelijkheden en talenten ontdekken en volop kunnen blijven
meedoen aan de samenleving, vooral kinderen.
De gemeente biedt hiervoor ondersteuning en kan, als het nodig is, daarvoor bepaalde regelingen
inzetten. Dit zijn niet alleen financiële verstrekkingen, maar het kan ook ondersteuning zijn om
mensen te helpen beter met hun inkomen uit te komen of een hoger inkomen te krijgen. De eigen
kracht van de inwoners wordt hierbij aangesproken.
De ondersteuning wordt zoveel mogelijk dichtbij, in de Jeugdteams en de Dorpenteams
georganiseerd. Dat begint met een gesprek en aan de hand van de noodzaak en de behoefte van de
burger worden de voorzieningen vraaggericht ingezet. De burger en zijn financiële situatie zijn hierin
het vertrekpunt en niet de regeling. Dit noemen we de kanteling. Het doel is dat de inwoners op
termijn weer op eigen benen kunnen staan en zich maximaal voor de samenleving kunnen inzetten,
want iedereen is van waarde.
Regelingen in Achtkarspelen
Regelingen in Achtkarspelen
 Bijzondere bijstand
 Collectieve ziektekostenverzekering AV Frieso III
 Compensatie eigen risico
 Individuele studietoeslag
 Kansregeling (was: Individuele Inkomenstoeslag)
 Kwijtschelding aanvragen
 Leergeld / Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds
 Schulddienstverlening
 Topregeling (was: maatschappelijke participatie)
 Vergoeding kosten kinderopvang
 Wil je meer informatie hierover? Dan kun je me mailen op: adviespuntminima@gmail.com

Verjaardagen in oktober:
1

Hjalmar de Haan

5

Wytze Kootstra

6

Daphne Visser

8

Alie-Janna Alma

Roan de Haan
15

Tané Otten

23

Henry Alma
Jan Zeilstra

24

Liesanne Nicolai

25

Julian van Laanen

27

Chloe Algra

28

Anna Nicolai

29

Aline Bolt
Anouk v.d. Bij

30

Sven Land
Jelte Prins

Wat leren we in groep 3

Berdina: werken, lezen en vreedzame school
Tristan: stil werken, plakken en grote uilen maken
Yfke: samen delen, elkaar troosten en lief tegen elkaar doen
Lianna: Stil werken, naar juf luisteren en rekenen
Eliza: waar alle landen liggen, opruimen en gym
Tanja: nieuwe letters, buiten spelen en kaartje kiezen
Liesanne: schrijven, frysk en liedjes zingen
Lukas: letters, gymtas niet vergeten en iets zoeken voor de herfsttafel
Lysbeth: schrijven, rekenen en lezenRenzo: letters, woorden en lief zijn voor elkaar
Karst: goed luisteren, rekenen en goed lezen
Esmee Tabak: lezen, rekenen en verkeer
Esmee de Zwart: elkaar handjes geven, naar juf luisteren en tellen
Mirthe: stil lezen, stil werken en rekenen
Anna: lezen, rekenen en schrijven
Hendrik: goed werken, goed schrijven en goed opruimen
Daphne: stil werken, de school netjes houden en de boeken netjes op de planken houden
Bart: veilig leren lezen, van elkaar afblijven en dansen
Hendrika: rekenen, schrijven en spelen
Hilbrand: goed lezen, goed schrijven en goed luisteren
Juf Saakje: kinderen zijn lief, kinderen kunnen goed voor elkaar zorgen en juf zijn is het
leukste wat er is!
Groetjes uit groep 3

