TARISSINGNIJS
26 januari 2018

Drogeham, 26 januari 2018,

Beste ouders/ verzorgers,
Op 29 januari zullen de leerkrachten een teamstudiedag hebben over de Vreedzame school. We gaan
meer in commissies werken met kinderen en nadenken hoe we kinderen net zoals bij de
leerlingenraad vaardigheden kunnen bijbrengen, waar ze iets aan hebben op het voortgezet
onderwijs en in de rest van hun leven. U zult hier vast nog meer over horen!
In februari leveren alle leerkrachten hun plannen voor de komende periode in de groepen weer in bij
de interne begeleider, Fransien. Zij bekijkt de plannen, voorziet ze van feedback en gaat ook in
gesprek met de leerkrachten over wat er in de groepen gebeurt op het gebied van zorg.
In week 6 vergadert de MR en de SR weer samen, we bereiden op 29 januari de agenda voor. Als we
compleet zijn, kan deze keer de SR op de foto. We hebben al foto’s van de MR en de leerlingenraad
op het prikbord in de gang bij de teamkamer gehangen voor de zichtbaarheid.
U weet het, in de jaarkalender staan nog gespreksdata voor ouders en leerkrachten, het kan zijn dat
u andere afspraken al met de leerkrachten gemaakt heeft of nog uit genodigd gaat worden op een
andere dag in deze weken. Wij maken geen roosters en kijken op dit moment uit naar een systeem
waardoor u zelf een startgesprek volgend schooljaar kunt intekenen bij de leerkracht.
Op 23 februari zal ’s middags de rommelmarkt van de leerlingen van de Tarissing plaatsvinden.
De leerlingenraad is enthousiast bezig met de voorbereiding en maakt op dit moment hun posters.
Zodra er meer informatie bekend is, hoort u meer. Alle kinderen krijgen de gelegenheid om spullen
van zichzelf te kopen / verkopen en de opbrengst is 50% voor een goed doel en 50% voor de
Tarissing, het nieuwe plein. De eigen overgebleven spullen worden na afloop weer meegenomen.
Ouders, familieleden, oppas, buurtgenoten, zijn natuurlijk van harte welkom om even over de markt
te struinen op zoek naar goede koopjes. Ik juich de leerlingenraad hierin enorm toe, zij doen zo
ervaring op in de organisatie die hierbij komt kijken. Een prachtige ervaring waarbij zij zelf van alles
tegenkomen. Naast het maken van de poster komt er nog heel wat meer bij kijken, waar ze nog geen
idee van hebben. Geweldig, samen groeien we naar de rommelmarkt toe. U krijgt nog informatie.
Als het gaat om de pleinvernieuwing wachten we op de planning van Snoek, alle handtekeningen zijn
gezet. Zodra de planning binnen is, kan José het vrijwilligerswerk in de tijd wegzetten.

De veiligheid rondom het plein is ook een mooi onderwerp van gesprek. De commissie heeft met juf
Petra vergaderd en denken over een aanbevolen rijrichting, ze zullen input van u als ouders gaan
vragen. De nieuwe borden van “tût en derût”, daar kijkt de leerlingenraad erg naar uit, ze ervaren dat
er meer ouders aan de zijkant en voorkant parkeren en vragen bij deze of u hierop wilt letten. Maakt
u vooral gebruik van de overige parkeergelegenheid om school als u wel met de auto komt. Een
hartelijk dank namens de leerlingenraad!
Met de politie heb ik besproken dat wij de hekken deze wintermaand niet op slot doen, maar wel
dicht laten en ook zij staat hier helemaal achter. Het is mooi om te ervaren dat wij in Drogeham de
kinderen ook na schooltijd een welkom gevoel willen geven om te kunnen spelen op ons plein.
Beste mensen, ik wens u allen een prachtige februari maand, waarin op 26 februari de
voorjaarsvakantie al weer zal starten.
Tot het volgende Tarissingnijs!
Met vriendelijke groet,
Judith

Aanwezigheid Judith Boerema in februari
-

vrijdag 2 februari
maandag 5 februari
woensdag 7 februari
vrijdag 9 februari
dinsdag 13 februari
woensdag 14 februari
donderdag 15 februari

Belangrijke data
o
o
o
o
o
o

maandag 29 januari: leerlingen VRIJ, scholing team
donderdag 8 februari, rapporten mee
donderdag 15 februari, rapport-, ambitie- en voorlopige schoolkeuzegesprekken
dinsdag 20 februari, rapport-, ambitie- en voorlopige schoolkeuzegesprekken
vrijdag 23 februari, rommelmarkt
zaterdag 24 februari t/m vrijdag 2 maart, voorjaarsvakantie

Kind op maandag februari 2018
Week 5: 29 januari t/m 2 februari 2018
Jezus zoekt buitenstaanders op, Marcus 2:13-17
Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28
Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6
Week 7: 12 t/m 16 februari 2018
De storm op het meer, Marcus 4:35-41
De man die niet fris was, Marcus 5:1-20
Het dochtertje van Jaïrus, Marcus 5:21-43

Week 6: 5 t/m 9 februari 2018
Twaalf apostelen, Marcus 3:13-19
De zaaier, Marcus 4:1-20
Het koninkrijk van God, Marcus 4:26-34
Week 8/9: 19 februari t/m 2 maart 2018
De dochter van Jaïrus, Marcus 5:21-43
Jezus stuurt zijn discipelen erop uit,
Marcus 6:6b-13
Vijf broden en twee vissen, Marcus 6:30-44
Jezus loopt over het water, Marcus 6:45-52

Nieuws groep 1 en 2
Begin februari starten we met het thema 'Noordpool en Zuidpool'. U heeft hiervan eerder een mailtje
ontvangen. Dit sfeervolle winterproject is, zelfs al lijkt de winter ver weg, toch te gebruiken én
uitdagend voor onze kleuters. Hoek, taal- en rekenactiviteiten, knutselwerkje, spel en beweging en
muziek zullen erop worden afgestemd.
Op woensdagmiddag 21 februari komt mevr. Christien van der Meulen van de
bieb voor de ouders en de kinderen van groep 1 en 2. Ze zal dan een mooi
prentenboek presenteren, voorlezen en tips geven m.b.t. het voorlezen. Het is
van 13.15 uur tot 13.50 uur in het lokaal van juf Thea.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Komt allen!!
Vanaf 1 februari komt in groep 1 en 2 Hilde Fokkens stagelopen. Ze doet de
opleiding voor onderwijsassistent. Ze is er op dinsdag, woensdag en donderdag en blijft tot de
zomervakantie.

Nieuwe instroomgroep
Na de kerstvakantie is er een instroomgroep gestart onder leiding
van juf Saakje. Omdat de instroomgroep, zeker in het begin, nog uit
een klein aantal kinderen bestaat, zullen we met de kinderen van
groep 1 en 2 tijdens de speelmomenten samenkomen. Op vrijdag
zijn de kinderen van de instroomgroep vrij.
We heten de volgende kinderen (alvast) van harte welkom op
school: Meike Nutma, Sietse Jelle Stoel, Lynn Postma en Alana van
Minnen. Een heel fijne schooltijd toegewenst!

Nieuws van groep 7 en 8

Groep 7 en 8
De citoweek leek de langste week van het jaar maar het is weer voorbij we moesten veel toetsen
maken want dat is belangrijk voor later al je naar de hogere school wilt in de lessen oefenen we
eigenlijk voor de cito’. De cito uitslagen komen in de Friese plaatsing wijzer en dan kunnen de
meesters en juffen later kijken op welk hoe ver je komt want je kunt het advies voor bb krijgen of kb,
tl, tl+, havo en vwo er zijn verschillende cijfers wij gebruiken romeinse cijfers dan is de 5 het laagst
en de 1+ het hoogst er zijn mensen die de romeinse cijfers niet snappen omdat, het net anders om is
dus is het hoogste getal het laagste is en het laagste getal het hoogste is.
Door Djûke uit gr7.

In januari was weer de cito week wij hadden in gr 7 en 8 hadden we begrijpend lezen, rekenen,
spelling en spelling werkwoorden en ik ben met spelling en spelling werkwoorden vooruit gegaan en
met rekenen en begrijpend lezen ben ik het zelfde gebleven. Elke dag mochten we een half uur vrij
spelen om dat we ons best hadden gedaan met de cito toetsen we mochten toen spelletjes doen,
tekenen of iets uit je vak. En als we klaar waren met de cito dan mochten we even stil gaan tekenen
en we hadden ook een naam tekening en die mochten we ook maken. Dit was mijn stukje groetjes
Nynke gr 8
De kerstvakantie was weer voorbij, nog 1 week en dan hadden we de januari cito toetsen! We deden
de volgende vakken: rekenen, [ bestaat uit 4 delen ] begrijpend lezen, [bestaat uit 3 delen ] spelling
dictee, spelling dictee [werkwoorden] Spelling [wat is goed?] en spelling [wat is fout?]. waarbij we de
tabellen hebben gekregen van 2 spelling delen, begrijpend lezen en rekenen. Elke dag kregen we ook
wat vrije tijd, want we hadden hard gewerkt. De hele week deden we de cito, en de volgende
Maandag moesten kinderen die het nog niet af hadden afmaken. Dit was mijn stukje.
De groetjes van [Hinke-Mare] [Groep 8]

De citoweek was het langste van allemaal want we deden zoveel vakken zoals rekenen begrijpend
lezen en spelling we deden met spelling twee soorten gewone spelling en werkwoord spelling met
het dictee kregen we zon groot papier met meer dan twintig woorden dat was echt super saai
rekenen was ook super saai omdat het meer dan dertig opdrachten waren en het was super moeilijk
en begrijpend lezen viel best wel mee iedereen die het nog niet af had die had pech want diegenen
die het af hadden mochten lekker tekenen. Dit was mijn stukje
De groetje van [mark] gr.7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wij hebben een citoweek gehad en was super lang ik ben tevreden met mijn score. wij hebben
spelling rekenen en begrijpend lezen gehad rekenen was super saai en spelling ook begrijpend lezen
vond ik leuk. We hadden met rekenen 3delen met begrijpend 4delen en met spelling 2delen. We
hadden een lange (en saaie)week.
Groetjes van [Johannes] gr.7

De kerstvakantie was voorbij  de cito toetsen begonnen weer. Ik vond begrijpend lezen het
moeilijkst maar rekenen het leukst want dat is mijn lievelingsvak. het begon sip want ik was de eerste
dag ziek. Maar de toetsen heb ik wel al ingehaald en dat was mijn cito week doeiiii.
Gr [Wessel] [Kamminga] gr.7

AANDACHTSPUNT:
NIET parkeren op de “tut en d’r
ut strook”
Stilstaan-kinderen eruit latendoorrijden

Jarigen in februari
Datum:
02 februari
06 februari
14 februari
15 februari
17 februari
24 februari
25 februari
27 februari
28 februari

Groep:
Yfke van den Bosch
Lau Altenburg
Werner de Haan
Jesse de Haan
Youri Jager
Reina Tabak
Johannes Bolt
Esly de Graaf
Jesse Dijstra
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7
6
1
5
7
7
1
7

