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Drogeham, 23 maart 2018
Beste ouders / verzorgers,
Vlak voor Pasen wil ik met u stilstaan dat wij als school zo genieten van Pasen. Ja er is verdriet en lijden, maar
dankzij de opstanding weten wij dat er hoop is en de boodschap van Jezus doorgaat, door alle tijden heen.
In de afgelopen weken zijn er schitterende dingen op school gebeurd:
De projectweek over de wereld heeft juf Rianne georganiseerd en zij heeft samen met juf Saakje het hele
team en de school hierin meegenomen. Het was een geweldige week voor de kinderen. Een prachtig
compliment voor de leerkrachten, team en kinderen. Een projectweek is eigenlijk gewoon te kort. We gaan
nog evalueren, maar de boodschap die mij ter ore kwam om ouders iets eerder al een uitnodigingsmail te
sturen wordt natuurlijk meegenomen in de evaluatie met juf Rianne! We genieten als school ook enorm van
uw belangstelling, ondersteuning en samenwerking bij alles wat de school onderneemt! Is het u afgelopen
keer niet gelukt om erbij te zijn? Geen probleem, het jaar is nog lang er komen vast nog meer prachtige
momenten in school.
We zitten niet stil als school: De dramalessen zijn net afgerond en de kinderen willen deze juf wel vaker zien,
een mooi compliment voor juf Jelmar. Maak kennis met tennis is nog bezig, mooi om de kinderen kennis te
laten maken met sport in het eigen dorp! In de nieuwsbrief vindt u weer een warme aanbeveling voor
tekenlessen na schooltijd.
Heeft u onze nieuwe verkeersborden naast school al gezien? De verkeersgroep heeft vergaderd en zet mooie
stappen. De enquête die onder ouders is verspreid is doorgenomen met mij. Juf Petra zet de vervolgstappen
uit naar het team, ouders en ik verwerk de informatie in de schoolgids voor komend schooljaar.
Verder heeft het team een teamstudie gedaan over eigenaarschap en burgerschap in de school, een module
vanuit de vreedzame school. Leren kiezen, samen verantwoordelijk zijn voor een ruimte, in een groep
leerlingen meedenken / praten over onderwerpen…de leerlingenraad is al een prachtig voorbeeld en we
breiden steeds meer uit!
Voor de komende maand staat er ook weer veel moois te gebeuren.
o
o
o
o
o

We hebben nog een rekendag in de school
De schoolfotograaf komt langs (donderdag, 5 april)
De MR en SR willen graag op 9 april vergaderen
Groep 8 duikt in de eindtoets in week 16
In de laatste week zijn de stagiaires van gym bezig om nog een leuke middag voor te bereiden voor de
kinderen.

Verder vooruitkijkend: Snoek heeft onze pleindroom ingepland voor week 21. Het is mooi en goed wanneer de
pleinaanpassing zichtbaar wordt. Fase 1 van het plan kan helemaal uitgevoerd worden met de pleinprijs waar
het hele dorp voor in actie is geweest. (Het plan hangt in de teamkamer, wanneer u een keer wilt kijken.)

Voor nu wens ik u een goed weekend!
Met vriendelijke groet,
Judith

Aanwezigheid Judith Boerema in april
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Belangrijke data
o
o
o
o
o
o
o
o
o

woensdag 28 maart
vrijdag 30 maart
maandag 2 april
donderdag 5 april
dinsdag 17 april, woensdag 18 april
en donderdag 19 april
woensdag 25 april
donderdag 26 april
vrijdag 27 april
maandag 30 april t/m
vrijdag 4 mei

Grote Rekendag
Goede Vrijdag, leerlingen vrij
Pasen, leerlingen vrij
de fotograaf op school
Cito-eindtoets groep 8
Koningsmiddag
Noventadag, leerlingen vrij
Koningsdag, leerlingen vrij
meivakantie

Nieuws van groep 1 en 2
In de maand april gaan de leerlingen van groep 1 en 2 een tweetal keren op speelse manier leren
programmeren. Noventa biedt deze lessen de kinderen aan en wij maken daar graag gebruik van. Tot de
meivakantie blijven we werken aan het thema "de wereldreis", waarbij het spelen in het 'vliegtuig' nog steeds
een groot succes is. Verder besteden we aandacht aan het thema 'de lente' en de aanstaande koningsspelen
en starten we met knutselen voor moederdag op 13 mei.
We willen alle ouders die mee gaan helpen met de Rekendag alvast bedanken voor hun medewerking!
Waardeloos materiaal is ook nog steeds welkom!

Nieuwe leerlingen
In april mogen we weer nieuwe leerlingen verwelkomen op school. Alana van Minnen,
Ylse Hamstra en Harm Dijkstra zullen er in groep 1 en 2 bij komen.
Alvast veel plezier op de Tarissing!

Schoolreisjes op 2 juli 2018
o Groep 1 en 2: Sansjesfertier te Zwaagwesteinde
o Groep 3 en 4: Attractiepark te Drouwenzand
o Groep 5,6 en 7: Natuurschool te Lauwersoog
o Groep 8 gaat op kamp.
U ontvangt te zijner tijd meer informatie.

Schoolfotograaf
Op donderdag 5 april komt de schoolfotograaf. Naast een portret, groepsfoto komen ook de eventuele
broertje(s)/zusje(s) die op school zitten op de foto. Natuurlijk is het ook mogelijk dat broertje(s)/zusje(s), die
niet op school zitten, mee op de foto komen/komt. Dit is mogelijk vanaf 12.30 uur. U kunt hiervoor naar het
speellokaal in de school. U kunt, indien nodig, in de lange kleutergang even wachten tot
u aan de beurt bent. De fotograaf blijft tot ongeveer half 3 op school. Zo kunt u zelf
kijken wat voor u past.
U ontvangt van de fotograaf een code. U kunt via die code de foto's op uw gemak
uitzoeken, bestellen en betalen. (dus geen geld mee naar school)
Na ongeveer 2 weken ontvangt u dan de bestelde foto's van de fotograaf.

Rapport en portfolio
Graag de rapporten en portfolio's deze maand inleveren bij de groepsleerkrachten.

Kind op maandag april 2018
Week 14: 3 t/m 6 april 2018

Week 15: 9 t/m 13 april 2018

De geboorte van Samuël, 1 Samuël 1
Het lied van Hanna, 1 Samuël 2:1-10
De zoons van Eli, 1 Samuël 2:11-26

Samuël hoort een stem, 1 Samuël 3:1-18
De ark van God, 1 Samuël 4:1-11
Eli sterft, 1 Samuël 4:12-22

Week 16: 16 t/m 20 april 2018

Week 17: 23 t/m 27 april 2018 (27 april is
Koningsdag)

De ark bij de Filistijnen, 1 Samuël 5
De ark gaat terug, 1 Samuël 6:1-7:1
Israël wil een koning, 1 Samuël 8:1-22

Saul zoekt de ezelinnen, 1 Samuël 9:1-10
De ontmoeting met Samuël, 1 Samuël 9:11-25
Saul wordt gezalfd, 1 Samuël 9:26-10:4

De vrijwillige ouderbijdrage
Begin april wordt het tweede gedeelte van de vrijwillige ouderbijdrage via automatische incasso geïnd.
Ouders / verzorgers, die niet via automatische incasso betalen, ontvangen in april een nota voor het
gehele bedrag.

Wist u dat?
Als je kind graag wil sporten, op zwemles wil, en je ziet de
mogelijkheid tot betalen niet, dat je dan in aanmerking kunt
komen voor het Kindpakket?
In deze gemeente krijg je zelfs de gelegenheid nieuwe kleren en
schoenen voor je kind te halen, eens per jaar!
Neem eens een kijkje op www.kindpakket.nl of www.leergeld.nl of www.jeugdsportfonds.nl
Meld je aan, en er gaan deuren open voor je kind!
Voor meer info mag je me ook mailen: adviespuntminima@gmail.com

Tekenlessen / workshop schilderen.
Schilderworkshop van 2 uren voor groep 3 t/m 8 op 9 april. Tijdens
deze cursus gaan we leren hoe wij de verf en de kwasten het beste
kunnen gebruiken en gaan we werken naar werk van een
kunstschilder. Maximaal 8 personen. Kosten €10,= voor het gebruik
van de materialen en de kinderen krijgen een schilderij mee naar huis
van 30/40. Opgave voor 8 april.

Tekenlessen voor groep 5 t/m 8 op 6,13,20 en 27 april. Deze lessen
duren een uur. Tijdens deze lessen komen het perspectief, schaduw,
diepte en lijnenspel aan bod. Ook hier mogen alle materialen worden
gebruikt en krijgen de kinderen een schetsboek. Kosten €20,=.
Opgave voor 4 april.
Voor meer informatie of opgave mail naar kootstra38@hotmail.com of bel 0512332692
Alle lessen zijn op school en beginnen om 14.15 zodat zij eerst hun eigen meegenomen eten en/of drinken nog
even kunnen nuttigen.
Met vriendelijke groet, Eelkje Kootstra

Jarigen in april
Datum:
13 april
16 april
17 april
24 april
30 april
30 april

Lisa Eekels
Angelica Dijkstra
Djuke Jagersma
Elisabeth Dijkstra
Tristan van der Veer
Hindrik Wolsheimer

Groep:
7
7
7
5
4
6

