
 

2e Nieuwsbrief  

Schooljaar 2022 - 2023 
 
Beste kinderen en ouders/verzorgers, 
 
In deze uitgebreide nieuwsbrief nemen we u graag weer mee in  
onze Tarcisius wereld. 
Veel leesplezier. 
 
Hartelijke groet, 

Team Tarcisius 
 
Belangrijke data: 

30 september OUDERFEEST – 30 september – 20.00 uur - save the date 
Georganiseerd door onze Activiteiten Commissie. 

4 oktober Opening Kinderboekenweek en Projectweken met het thema 
Gi-Ga_Groen! 
Kom jij ook in het Gi-Ga-Groen naar school vandaag? 

In alle bouwen gaan de kinderen vanaf vandaag aan de slag 
met het thema Gi-Ga-Groen. 
Dit doen zij zowel in combinatie met lezen en leesplezier, als 
met culturele uitstapjes, als met projecten op maat in de eigen 
bouw. Lees vooral verder bij het kopje Projectonderwijs in deze 
nieuwsbrief. 

4 t/m 19 oktober De groepen 1 t/m 8 bezoeken, in samenwerking met “Ik in 010” 
allemaal een culturele instelling in het thema Gi-Ga-Groen en 
aansluitend bij het projectonderwijs in de groepen. 

5 oktober Landelijke Dag van de Leerkracht 

5 oktober Leerlingenraad bijeenkomst 

6 oktober SCHOOLREIS 
Groepen 1-2 gaan naar Plaswijckpark 
Groepen 3 t/m 8 gaan naar De Efteling 

11 oktober Thema avond Tarcisius leert Samen 
Onderwerp: Leren leren 
Wat is de theorie hierachter? Wat doen we hieraan op school? 
En wat helpt u als ouder thuis om dit op een fijne manier te 
stimuleren? 
https://forms.office.com/Pages/R...Vg2MkYyMFZaTC4u 

17 oktober Meespeelochtend voor ouders bij Tarsientje 

20 oktober 08.30 – 09.00 uur. Tentoonstelling Project Gi-Ga-Groen in de 
groepen 1 t/m 8. Meer informatie vindt u verderop in deze 
nieuwsbrief. 

21 oktober Alle kinderen zijn vandaag vrij. 

Studiedag voor het team. 
Thema: Pedagogisch klimaat en sociaal emotionele 
ontwikkeling. 
Het team gaat aan de slag met Rots en Water en KiVa. 

24 oktober  
t/m 30 oktober 

Herfstvakantie! 
Maandag 31 oktober zien we jullie allen graag weer op school. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QxVBgs9wwkGJe1QfAaYTs5XI5Yjl9O1NiphvZB1yj2FUMjdFUks2UDY5WVdZWERITVg2MkYyMFZaTC4u


 

Schoolreis 
Op donderdag 6 oktober aanstaande is het weer zover: 
Alle kinderen van de Tarcisiusschool gaan op schoolreis!!!!!  
De kosten van het schoolreisje worden geheel vanuit de ouderbijdrage betaald,  
er zijn dus geen extra kosten verbonden aan het schoolreisje. 
De groepen 1 en 2 gaan dit jaar naar……. 
Plaswijckpark!!!!!! 
Tijden: 
Zij komen om 08.30 uur naar school en kunnen allemaal 
om 15.15 uur weer worden opgehaald op school. 
Het vervoer van en naar het park is ook dit jaar weer heel 
bijzonder…… de touringcar én de rondvaartboot.  
De helft van de groepen gaan met de touringcar 
naar het park toe en zij worden met de rondvaartboot terug 
gebracht. De andere groepen gaan met de rondvaartboot  
naar het park toe en worden met de touringcar teruggebracht. 
Wat nemen de kinderen mee: 
Een lunchpakket; 
Voldoende drinken (tip: een fles om bij te vullen met water); 
Een extra setje kleding; 
Iets lekkers; 
Geld is niet nodig, de winkeltjes gaan we niet in. 
De kinderen krijgen van school allemaal een lekker ijsje! 
En denkt u alstublieft aan stevige schoenen en kleding passend bij het weer. 
 
 
Dit jaar gaan we met groep 3 tot en met groep 8 
naar………. 
De Efteling!!!!! 
Tijden: 
De kinderen komen om 08.30 uur allemaal naar het 
hoofdgebouw aan de Johan de Wittlaan. We 
vertrekken met de bussen om 09.00 uur en zullen om 
18.15 uur weer terug zijn.  
Een lange dag in het park om zo echt te kunnen genieten van alle attracties, 
speelplekken en natuurlijk het sprookjesbos van de Efteling. 
  
Wat nemen de kinderen mee: 
Een uitgebreid lunchpakket i.v.m. de lange dag; 
Voldoende drinken (tip: een fles om bij te vullen met water); 
Een extra setje kleding; 
Iets lekkers; 
Geld is niet nodig, de winkeltjes gaan we niet in deze dag. 
De kinderen krijgen van school allemaal een lekker ijsje! 
En denkt u alstublieft aan stevige schoenen en kleding passend bij het weer. 
 
Naast de vaste leerkrachten en stagiaires zijn er ouders gevraagd om onze groepjes 
kinderen te begeleiden in de beide parken. 
De weersvoorspellingen zien er op dit moment top uit, kinderen, team en 
begeleiders hebben er zin in…….De Tarcisius schoolreis 2022 wordt weer een feestje! 



 

 
Huidige stand Corona maatregelen op de Tarcisius 
De afgelopen weken hebben we af en toe te maken met een Corona besmetting 
op school. Wat fijn dat u het zo snel en laagdrempelig meldt op school, dit 
waarderen wij zeer. 
Zowel voor kinderen als voor teamleden geldt dat zij bij een positieve (thuis)test 
uitslag in ieder geval 5 dagen in thuisquarantaine gaan en daarna weer fijn naar 
school kunnen komen indien zij klachtenvrij zijn.  
We gaan vanaf volgende week een berichtje in de Parro van de betreffende groep 
plaatsen wanneer er een kind of leerkracht Corona positief is. Hierbij noemen we 
geen namen. Dit vraagt niet om directe actie van u als ouder, maar zorgt wel voor 
extra alertheid op eventuele klachten bij uw eigen kind. 

Alle kinderen krijgen volgende week een setje thuistesten mee welke u kunt 
gebruiken, bij klachten en/of preventief, indien gewenst. Preventief testen is niet 
nodig vanuit school, dit is uw eigen keuze.  

 

Het hart van de Tarcisius. 
Waar het hart in ons mooie logo iedere dag staat voor leren, 
spelen, ontwikkelen en werken met Hart en ziel, krijgt het Hart 
soms ook nog een andere betekenis.... 
 
Want...... 
De liefde is gevonden op onze Tarcisius! 
Juf Leanne en juf Melissa voelden hun hart steeds sneller 
kloppen voor elkaar. 
Na een tijdje wisten zij het zeker, dit is voor altijd. 
En daarom hebben zij besloten om deze liefde te vieren. 
Zij gaan in mei 2023 trouwen! 
Wat een feest! 
 

Wij gaan hier natuurlijk aandacht aan besteden op school. 
Wij houden jullie op de hoogte! 
 
Gefeliciteerd juf Leanne en juf Melissa! 
 

 

Grote interesse voor schaaklessen groep 4 & 5 

In samenwerking met de School4Stars, die ieder weekend 
gebruik maken van ons pand voor hun weekendlessen, 
hebben we een gaaf aanbod aan de kinderen van de 
groepen 4 en 5 kunnen doen. Schaaklessen op de 
vrijdagmiddag na de herfstvakantie! 

Er is plek voor 20 kinderen en maar liefst 32 kinderen hebben zich aangemeld! 
Meester Addy en Paul van Strien van School4Stars zijn nu aan het kijken hoe we alle 
aangemelde kinderen de schaaklessen kunnen bieden. Wordt vervolgd….. 



 

 

Denken aan een ander! 

Wat een kanjers van leerlingen hebben wij toch 

op onze Tarcisius! 

Neem bijvoorbeeld Veerle en Hanna….. 

Veerle uit groep 6 heeft in het voorjaar van 2022 

haar lange haren gedoneerd aan stichting 

Haarwensen. Een prachtig gebaar! 

En niet alleen van Veerle, want……. Haar mooie 

actie heeft haar vriendin Hanna uit groep 6 

geïnspireerd om hetzelfde te doen! 

Hun mooie lokken kunnen nu gebruikt worden 

voor het maken van een pruik of haarstuk voor 

iemand die door ziekte en/of behandeling 

(tijdelijk) geen haar meer heeft.  

 

Wij delen graag de actiefoto’s van deze twee 

toppers! 

Projectonderwijs op de Tarcisius 

De afgelopen jaren zijn wij  binnen team Tarcisius op verschillende manieren aan de 

slag gegaan met het zo goed mogelijk aansluiten op de onderwijsbehoeften van 

onze leerlingen. Hierbij hoort ook het aansluiten bij alle verschillende interesses en 

(denk)niveaus. 

Voorgaande jaren zijn er leerlingen, die meer uitdaging nodig hadden dan zij in de 

klas al kregen, uit de klas gehaald om deel te nemen aan de denkgroepen. In de 

denkgroepen was er aandacht voor het zelf opstellen van leervragen en het 

opstellen van persoonlijke leerdoelen. Daarnaast kregen de leerlingen meer 

verdieping aangeboden.  

Onze leerkrachten zijn hier heel bedreven in geworden en wij zijn hier als school heel 

enthousiast over. 

Wij hebben ervaren dat het projectmatig werken voor deze leerlingen heel 

motiverend heeft gewerkt. Dit gunnen wij al onze leerlingen.  

Wij gaan daarom al onze leerlingen de kans geven om projectmatig te werken, 

eigen leervragen op te stellen binnen een thema en te werken aan persoonlijke 

leerdoelen. 

Het eerste thema waar wij schoolbreed projectmatig mee starten, is ‘Gi-Ga-Groen’ 
tijdens de Kinderboekenweek. De peuters, groep 1, 2 en 3 gaan aan de slag met 

het project ‘BOMEN’ en in de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 wordt er gewerkt met het 
project ‘NATUURVERSCHIJNSELEN’. 

Binnen de groepen zullen meester Marc, juf Mieke en juf Mai de leerkrachten extra 

ondersteunen tijdens het project en samen met de leerkracht zorgen voor 

verdieping en prikkelende vragen op de verschillende denkniveaus. 

Wij hebben ontzettend veel zin om het boeiende, uitdagende onderwijs voor  



 

al onze leerlingen te verbreden en zullen gaandeweg steeds onze bevindingen 

evalueren en ons uitdagende onderwijs bijstellen waar nodig. 

Het eerste project willen wij graag samen met u afronden, zodat u meteen kunt zien 

hoe dit project vorm heeft gekregen. De leerlingen van groep 1 t/m 8 zullen dan ook 

op donderdag 20 oktober van 08.30 – 09.00 in de klas een tentoonstelling 

organiseren waarbij u van harte welkom bent! 

 
Tarcisius steunt Moldavië 

Bij de oplevering van onze mooie vernieuwde 
dependance, konden wij na ruim 20 jaar ons 
schoolmeubilair vervangen. 
Het oude, oerdegelijke en stevige meubilair 
konden we echter niet zomaar laten 
vernietigen. Uiteindelijk hebben we een mooi 
project gevonden in Moldavië, waar men 
naarstig op zoek was naar stevig en goed 
meubilair voor de inrichting van een basisschool. 
Met hulp van een aantal sterke ouders is alles in 
de vrachtwagen geladen. 
De kosten voor het vervoer konden zij echter 
niet dragen, vandaar dat wij op zoek zijn 
gegaan naar donaties van onze partners. De 
RVKO, het verhuisbedrijf, wij als school en onze 
aannemer hebben allen bijgedragen aan de 
transportkosten naar Moldavië.  

In januari gaan wij ons huidige kleutermeubilair vervangen. Ook de materialen die 
daarvandaan goed zijn voor een tweede leven gaan naar projecten in Moldavië 
en Oekraïne. Heeft u een goed idee of bent/kent u een goede partner om dit 
transport mede mogelijk te maken?  We horen graag van u! addy.poutsma@rvko.nl 

 
 
Externe partners 
In de presentatie van ons team voor dit schooljaar via de powerpointpresentatie 
heeft u kunnen zien dat wij met veel vaste partners werken binnen onze school. 
Vandaag stellen onze schoolmaatschappelijk werkster, haar stagiaire en onze 
wijkteamteam contactpersoon zich aan u voor.  

Schoolmaatschappelijk werk SMW 

 
Beste ouders, 
Graag wil ik me aan u voorstellen. Ik ben de 
schoolmaatschappelijk werker (SMW) van Tarcisius. Mijn naam 
is Annemieke Ceton. Ik ben bereikbaar via de leerkrachten en 
intern begeleiders maar u kunt mij ook zelf contacten via de 
mail op annemieke.ceton@wmoradar.nl of via de what’s app 
op 06 83717997. 

Ik werk al sinds 2008 als schoolmaatschappelijk werker op 
verschillende basisscholen. Hiernaast ben ik ook op 

mailto:addy.poutsma@rvko.nl


 

verschillende plekken als voorschoolsmaatschappelijk werker actief zoals onder 
andere bij Tarsientje. 
Het werk van een schoolmaatschappelijk werker is heel divers. Ik kan ondersteuning 
bieden aan de ouders en leerkrachten wanneer daar behoefte aan is. Dit kan 
bijvoorbeeld bij vragen over de opvoeding, groei en ontwikkeling van uw kind. Ik 
kan de kinderen (vanaf groep 4)  begeleiden bij vragen over bijvoorbeeld omgaan 
met emoties, stress, rouw en verdriet maar ook het versterken van sociale 
vaardigheden. Dit kan individueel maar ook een groepsverband.  Ik geef ook 
themabijeenkomsten aan zowel de ouders, kinderen maar ook aan de leerkrachten 
over allerlei onderwerpen. Ik geef ook trainingen zowel aan een groep kinderen als 
aan ouders. Voorbeelden zijn de training ‘Samen leren spelen’ of ‘Je kunt meer dan 
je denkt’ voor de kinderen maar ook ‘Pittige Jaren’ voor de ouders. 
Hieronder een aantal punten waarbij ik ondersteuning kan bieden: 
- Ik kan in gesprek gaan met u en de leerkracht over de zorg- en 
onderwijsbehoefte van uw kind 
- Ik kan u meer vertellen over de normale groei en ontwikkeling van uw kind 
- Ik kan u tips en adviezen geven bij opvoedvragen 
- Ik kan u doorverwijzen bij vragen die op een specifiek gebied van andere 
disciplines liggen 
 
Ik maak als schoolmaatschappelijk werker onderdeel uit van de zorgstructuur van 
school. Dit betekent dat ik ook korte lijnen heb met o.a. het CJG, het wijkteam maar 
ook met voorscholen. 
Mocht u vragen hebben over uw kind neemt u dan gerust contact met mij op. De 
hulpverlening is vrijwillig en kosteloos. 
Voor de ouders die mij al kennen, ik heb een nieuw mailadres en telefoonnummer 
i.v.m. de overgang van het hele SMW team naar WMO Radar! 
Annemieke Ceton                                                                                                                            
Schoolmaatschappelijk Werker                                                                                                                       
WMO Radar 
annemieke.ceton@wmoradar 
tel. 06 83717997 (alleen SMS of Whats App‼) 

Beste ouders,  

Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Melle Muzea en loop sinds september 
2022 naast Annemieke stage als schoolmaatschappelijk werker.  
Inmiddels zit ik in het derde leerjaar van de opleiding Social Work aan de 
Hogeschool Rotterdam en heb ervoor gekozen om mezelf bezig te houden 
met het jeugdgedeelte van het werk. Mijn doelgroep betreft dus ook 
voornamelijk de basisschool kinderen.  
Ik zal gedurende het hele jaar aanwezig zijn binnen het maatschappelijk werk 
van de school en proberen de kinderen te ondersteunen met hetgeen waar 
zij hulp bij nodig hebben. Ook voor jullie als ouders sta ik klaar ter 
ondersteuning.  

Melle Muzea 
Schoolmaatschappelijk werker in opleiding 
Aanwezig van maandag t/m donderdag 

mailto:annemieke.ceton@wmoradar


 

Wijkteam

 

 

 
 

 
 

 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Thessa van der Graaf, 33 jaar, getrouwd en moeder van Finn en Levi. 
Sinds 2015 werk ik in de Rotterdamse wijkteams. In het najaar van 2021 ben ik gestart 
in het wijkteam van Hillegersberg en ben ik tevens schoolcontactpersoon voor de 
Tarcisiusschool geworden. Vanuit die rol vertel ik jullie graag meer over het wijkteam. 

Het wijkteam bestaat uit verschillende professionals met 
diverse specialismen en disciplines. We helpen mensen met 
zorgen op verschillende gebieden zoals problemen met 
geldzaken, de geestelijke gezondheid, sociaal emotionele 
ontwikkeling van kinderen en opvoeden. Een aanmelding bij 
het wijkteam kan worden gedaan door de school, het CJG, 
de (huis)arts en de Vraagwijzer. Hiervoor is een 
aanmeldformulier beschikbaar. Na de aanmelding 
onderzoekt het wijkteam wie de benodigde hulp kan bieden; 
een wijkteammedewerker (dit noemen wij basishulp), of een 
specialist bij een andere organisatie (in dit geval kan het 
wijkteam een doorverwijzing met bijbehorend arrangement 
regelen). Soms wordt gewerkt met een combinatie van beide 
mogelijkheden (basishulp + een arrangement). 

Samen stellen we de doelen vast en bespreken we regelmatig hoe de hulpverlening 
verloopt. Als de doelen behaald zijn bepalen we met elkaar of de geboden hulp 
kan worden afgerond. 

In samenwerking met het team op school probeer ik de aankomende periode vaker 
zichtbaar op school aanwezig te zijn. Op die manier hoop ik eventuele vragen direct 
te kunnen beantwoorden. Tot ziens! 


