TARISSINGNIJS
Juli 2018
Drogeham, 29 juni 2018
Beste ouders / verzorgers,
Afgelopen maand is groep 6 erop uitgetrokken naar de imker en het Skûtsje museum. Ook hadden
we vlinders in de groep bij de kleuters en heeft groep 8 een prachtig kamp gehad. Met sport hebben
we een atletiek toernooi mogen hebben.
De dagen zijn naast het gewone lesprogramma dan ook voorbij gevlogen.
Wat een heerlijke maand ligt er ook voor ons.
Op 4 juli zal groep 7/8 naar Heerenveen gaan voor een gewonnen voetbal clinic.
(Geweldig wat een prijs!)
De leerlingenraad zal vergaderen met de gemeente over aan te schaffen pleinspeelgoed. (Zij
sponsoren de helft. En de andere helft is het afgelopen jaar door de leerlingen zelf bij elkaar
verdiend. Prachtig!)
Op 11 juli gaan de kleuters een restaurant voor hun eigen ouders vormen, ze hebben dan ook weken
geoefend, gewerkt en gespeeld aan dit thema. Natuurlijk schuif ik ook even aan. Ik heb echt genoten
van hoe zorgvuldig de kinderen al spelenderwijs tafels hebben leren dekken, afwassen, bestellen. Het
leerplein van de kleuters was een echt restaurant. Mooi!
We zullen ook afscheid gaan nemen van de leerlingen in groep 8. Afscheid nemen is niet mijn ding,
maar wat gunnen we de kinderen een prachtige stap naar het voortgezet onderwijs!
De hele school gaat op bezoek bij de Spar. De Spar heeft in de afgelopen weken ook de kleuters van
ingrediënten voorzien voor de thema's die in de groepen draaiden. Geweldig om al dit fruit te kunnen
proeven en ook te werken aan gezondheid.
De eigenaar van de Spar is ook een oud-leerling van de Tarissing. Dit vinden wij natuurlijk erg leuk.
Drogeham is een echt ondernemersdorp, hier gebeurt veel, laten we komend schooljaar eens kijken
waar we een win-win situatie kunnen vinden. Want hoe belangrijk is het om kinderen in aanraking te
brengen met techniek en handel. Bedrijven die dit ook leuk vinden, zijn van harte welkom om contact
met mij te leggen.
Binnenkort ontvangt u ook de formatie van volgend jaar.
Een goede maand toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Judith

Aanwezigheid Judith Boerema in juli
-

dinsdag 3 juli
woensdag 4 juli
donderdag 5 juli
maandag 9 juli
dinsdag 10 juli
woensdag 11 juli

-

dinsdag 17 juli
donderdag 19 juli

Belangrijke data
o
o
o
o
o
o
o

maandag 2 juli
dinsdag 3 juli
donderdag 5 juli
donderdag 12 juli
dinsdag 17 juli
donderdag 19 juli
vrijdag 20 juli

schoolreisje
rapportgesprekken
rapportgesprekken
schoonmaakavond
afscheid groep 8
feestdag
start zomervakantie t/m vrijdag 31 augustus 2018

Kind op maandag juli 2018
Week 27: 2 t/m 6 juli 2018
De verloren zoon, Lucas 15:11-32

Zomerweek 1
Week 28: 9 t/m 13 juli 2018
Het feest van de koning, Matteüs 22:1-14

Zomerweek 2
Week 29: 16 t/m 20 juli 2018
De werkers in de wijngaard, Matteüs 20:1-16

Nieuws uit groep 1 en 2
Maandag 2 juli hebben we het schoolreisje. U heeft inmiddels informatie hierover ontvangen.
Nog even een tip voor deze dag: Graag in de tassen de naam zetten en goed schoeisel laten
aantrekken.
Op dit moment spelen en werken de kinderen enthousiast rond het thema 'Het
restaurant'. Op het kleuterlesplein hebben we 'echt' restaurant gecreëerd. Koks,
obers, en gasten spelen hierin hun rol met verve. Prachtig om te zien.
Op woensdag 4 juli komt er een echte kok in de klas. Hij zal een demonstratie
geven en iets vertellen over zijn werk in de keuken.
Binnenkort bent u welkom als ouder gast (1 persoon). Vader of moeder/pake/beppe
kan dan in het restaurant een hapje komen eten. De kok zal iets bereiden en als
ober serveren. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.
Op donderdag 12 juli houden we de jaarlijkse schoonmaakavond. U ontvangt hiervoor nog meer
informatie en een opgave strookje.
We willen alle ouders, die ons hebben geholpen bij het bezoek aan de
Hamstermieden heel hartelijk danken! Het was een leerzame en leuke
ochtend! De kinderen hebben van alle dieren genoten.

Tegen het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van de stagiaire juf Mirthe in de groep van juf
Thea. Stage juf Hilde blijft ook na de zomervakantie tot aan de kerstvakantie in groep 1 en 2
stagelopen.

Nieuws uit groep 3

Groep 3 is erg druk bezig geweest met toetsen. Na
al die inspanning hebben we samen met juf Nynke
pizza gebakken.
Dat was erg leuk en lekker. Enkele kinderen
hebben een verhaaltje hierover geschreven of een
tekening gemaakt.
ik vond het leuk om pizzathe maaken en aghter de
chomputerm dat was ook leuk tohc en kleuren
dat was dat was ook leuk tohc maar ik gaa dag xxx
berdina

ik ging een pisa maaken met slami en kaas
saus en baken en opeeten mmmm pisa
xxxxxxx yfke

piesa
was lekur mar kwn nikfonetlekur
wan juf nieku gaat weg xxxxxxxxxxxx
lianna
ik hep gisterun pitsa gumaakt datwas hul leker
ik hep er ook kaas op gedaan en selaami
dat wasleker xxxxxxx lysbeth
ik ging een pizza maaken met salamie
en kaas en tomaate saus en dat was hil leker
de pizza was leker mmm ik heb de
salaami op gedaan en kaas en
toomaten saus leker
anna

xxx esmee

ik hau
annas

fan pietza is
liev esmeez

pietza met annas dat is
mmmmmmmmmmmmmm

Vakantielezen!
Wat mooi om te zien hoe goed de leerlingen van de Tarissing
kunnen lezen! Ze zijn dit jaar absoluut vooruit gespurt.
Lees je in de vakantie lekker door? Je mag bij het laatste
leenmoment voor de vakantie maar liefst 6 boeken mee naar
huis! Dit is op vrijdag 13 juli. Neem dan dus een stevige tas
mee naar school!
Zorg je dat je vóór 13 juli je andere boeken hebt ingeleverd?
En… je downloadt de VAKANTIEBIEB!
Je vakantie wordt nog leuker met de VakantieBieb! In de app vind
je meer dan 30 e-books die je 2 maanden mag lenen. Ook als je
geen lid bent van de bibliotheek. Leuke boeken voor álle
leeftijden!
Je leest de e-books eenvoudig op je tablet of smartphone. Dat scheelt dus weer een paar boeken in
je koffer!

*De vakantiebieb is open van 1 juli tot en met 31 augustus.

Jarigen in juli en augustus

Datum:
02
03
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13
17
19
20
22
26
26
27
01
05
09
27

juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
augustus
augustus
augustus
augustus

Tessa Veenstra
Shania Nijboer
Lianna van der Wal
Mirthe Nicolai
Bart Kamminga
Mirthe Kuperus
Geanne van der Wal
Lysbeth Beiboer
Wessel Schievink
Kiana Dijkstra
Ritske Pool
Wessel Visser
Wessel Kamminga
Aber Jafer Ibrahim
Renzo Dijkstra
Elisa de Haan

