
 

 

1e Nieuwsbrief  

Schooljaar 2022 - 2023 
 

Beste kinderen en ouders/verzorgers, 

Voor u ligt de allereerste nieuwsbrief van dit schooljaar. 

We hopen dat jullie allemaal een heel fijne vakantie hebben gehad. 

In de tuin, het park, op het strand, in binnen- of buitenland, maar vooral  

met wie jullie lief hebben. Veel kinderen hebben er al prachtige verhalen over 

verteld, erover getekend of geschreven in de klas. 

 

Het team is na deze vakantie ook weer helemaal opgeladen en vol energie het 

nieuwe jaar begonnen! 

De laatste weken is er hard gewerkt om de verbouwing en inrichting van de totaal 

gerenoveerde dependance af te krijgen. 

En met succes! 

Maar daarover later in deze nieuwsbrief meer. 

De start van het jaar is in ieder geval goed geweest, op naar een jaar vol leren, 

spelen en ontwikkelen! 

 

Hartelijke groet, 

Team Tarcisius 

 

 

Belangrijke data: 

25 augustus De kalender wordt uitgedeeld. 

Helaas staat er een foutje in het vakantie rooster. 

In de maandkalenders staan de dagen WEL goed. 

26 augustus 

 

08.30 – 09.00 uur 

Opening nieuwe schooljaar op het voetbalveldje voor de 

school (Johan de Wittlaan). 

Alle groepen en teamleden zijn aanwezig.  

Gezellig als u ook aan kunt sluiten! Welkom! 

31 augustus Koffieochtend groep 3, 4 en 5 

 

1 september Koffieochtend groep 6, 7 en 8 

 

2 september Meespeelochtend berengroepen 

 

6 september Klassenavond groep 1 t/m 8 

 

7 september Meespeelochtend berengroepen 

 

12 t/m 16 sept Week van de startgesprekken 

 

15 september Dag van de pedagogisch medewerkers. 

Tarsientje is deze dag gesloten, de leidsters hebben een 

feestelijke studiedag.  

30 september OUDERFEEST – 30 september – 20.00 uur - save the date 

 



 

 

Opening groep 6, 7, 8 gebouw aan de Margrietstraat 

Maandagochtend openden we eerst ons 

hoofdgebouw aan de Johan de Wittlaan. 250 

peuters, kleuters, groep 3, groep 4 en groep 5-ers! 

Feestelijke ballonnen, vrolijke leerkrachten, blije 

kinderen en gezellige ouders, wat fijn elkaar weer te 

zien! 

Echt een fijn begin! 

Om 12.30 uur verzamelden de eerste kinderen 

ouders zich op het nieuwe plein van de Margrietstraat. Om 13.00 uur was het 

gezellig druk en waren we er klaar voor….De Opening van onze vernieuwde 
dependance! 

Natuurlijke hoorde daar een korte speech bij en het doorknippen van het feestelijke 

lint door onze oudste, jongste en middelste leerling. 

Daarna konden alle kinderen het gebouw en vooral hun eigen lokaal en nieuwe 

plek ontdekken. 

Wow! Yes! Tof! Prachtig! Lekker rustig! Mooi! waren een paar van de eerste reacties. 

Vanaf 14.30 uur hadden we Open Huis en zijn er zo’n 250 ouders, oud-leerlingen en 

geïnteresseerden langs geweest. En zij waren net zo enthousiast! 

Wat een feest! 

Op de laatste pagina vindt u een uitgebreidere fotocollage van de opening. 

 

Lekker lopend naar school 

Het nieuwe plein van de dependance is al deels ingericht. De lummelhoek, de 

duikelrekken, de pannakooi en de stephekjes staan er al. 

De kokosschuttingen, fietsenrekken, nieuwe noodtrap, de tafeltennistafel en bankjes 

volgen nog de komende weken. 

Het plein is absoluut aantrekkelijker en beter speelbaar geworden, het is echter niet 

groter geworden. 

Met de kinderen hebben we daarom besproken dat het het allerfijnst is als kinderen 

lopend naar de dependance komen als dit mogelijk is qua afstand. 

Hoe minder fietsen en steppen er zijn, hoe groter de speelruimte is die we kunnen 

gebruiken. 

Fijn dat al zoveel kinderen en ouders hier positief op hebben gereageerd en 

meehelpen om de speelruimte zo groot mogelijk te houden.  

 

Parkeren 

Graag vragen we nogmaals uw aandacht voor het op juiste wijze  

parkeren van uw auto bij het brengen en halen van de kinderen. 

Auto’s die dubbel staan, half op de stoep geparkeerd zijn, in een bocht  

staan of met draaiende motor voor de deur wachten, we willen u echt  

vragen dit niet te doen. Fijn als we elkaar hier ook scherp op houden  

onderling. 

Het zorgt voor onoverzichtelijke en onveilige situaties voor uzelf en zeker  

ook voor andere kinderen en ouders. 

Parkeren voor de deur of in de straat is helaas vaak niet mogelijk, maar  

in de straten om de school is altijd wel een plekje te vinden. 

Zorgt u mee voor een veilige Tarcisius schoolomgeving? 

 



 

TSO 

Vanaf de eerste schooldag is de TSO ook weer van start gegaan. 

Dagelijks is er toezicht en begeleiding op de verschillende pleinen en eten 

vrijwilligers, tegen een vergoeding, met de kinderen in de groepen. 

In de vrijwilligers groep hebben wij nog ruimte voor enthousiaste mensen die het leuk 

vinden om 1, 2 of 3x per week met de kinderen te eten en hen te begeleiden. Bent 

of kent u iemand  die hier zin in heeft en geschikt voor is? Neem vooral contact op 

met meester Addy. Spreek hem aan bij school of stuur een mailtje naar 

addy.poutsma@rvko.nl. 

 

In- en uitgaan van de school 

Dit jaar eindelijk weer de start van een schooljaar zonder Corona maatregelen. 

Daarom konden ouders deze week fijn mee naar binnen aan de start van de dag. 

Voor iedereen fijn om te zien en voelen waar de kinderen hun dagen binnen 

doorbrengen. 

Vanaf volgende week vragen we ouders bij de start van de dag de kinderen uit de 

groepen 1 t/m 5 weer zoveel mogelijk zelfstandig naar binnen te laten gaan. 

De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 worden buiten opgehaald door de 

leerkrachten. 

Bij het uitgaan van de school, mogen de kinderen van de groepen 1 en 2 binnen in 

de klas worden opgehaald. 

De groepen 3, 4 en 5 worden naar buiten gebracht door de leerkrachten. Wanneer 

zij hun ouder(s) zien, groeten zij de leerkracht en kan het kind naar huis gaan. 

De groepen 6 t/m 8 gaan ook met de hele groep naar buiten, zeggen de leerkracht 

gedag en gaan naar huis, 

 

 

Tarcisius OuderFeest 

Georganiseerd door de Activiteiten Commissie 
Het befaamde Tarcisius ouderfeest wordt dit jaar 
eindelijk weer gevierd.  
Hou vrijdagavond 30 september vrij in de agenda, 
want dan wordt de gymzaal omgetoverd tot een 
heuse feestzaal met fijne (dans) muziek en lekkere 
drankjes.  
Op 9, 14 en 16 september is de kaartverkoop tussen 
08.15 uur en 08.40 uur in het hoofdgebouw aan de 
Johan de Wittlaan.  
Een kaartje kost €10,-, dit is inclusief 2 
consumptiemunten. We starten om 20.00 uur op 
vrijdag 30 september! 
Reserveer alvast de plek in je agenda! Het wordt er 
één om niet te missen! 
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Fotoreportage opening dependance: 

 

 

 


