Nieuwsbrief 1
Week 36
09-09-2016
www.wicherzitsema.nl
directie.wicherzitsema@
noordkwartier.nl
0595-551646
06-29116188

Ruimte om te groeien

Kalender
t/m 16-09
12-09
13-09
20-09
23-09
27-09
30-09

5 t/m 16 -10
06-10
07-10
10-10

11-10
14-10

17-23 oktober

Gouden weken
9.00 uur Leerlingenfocusgroep
Trijnie ochtend afwezig
Petra (intern begeleider)
aanwezig
Petra aanwezig
Nieuwsbrief 2
Trijnie ochtend afwezig
8.45 uur Maandsluiting groep 1/2
(alle ouders, verzorgers van de
kinderen van deze groep zijn van
harte welkom!)
Kinderboekenweek ‘Voor altijd
jong’
Petra aanwezig
Nieuwsbrief 3
Open dag! Alle (nieuwe) ouders,
verzorgers zijn van harte welkom
om bij ons op school en in de
groepen te komen kijken.
Petra aanwezig
Trijnie ochtend afwezig
Laatste boekendag (afsluiting
kinderboekenweek)!
Margemiddag: Bovenbouw is
’s middags vrij
Herfstvakantie

Van de directie

Caithlin vertelde ons met haar versierde papieren
hartje dat liefde vooral helpt bij het samen sterk
staan. Een mooie start van het nieuwe schooljaar!
Tijdens de informatieavond was een grote
opkomst. In de groepen gaven de leerkrachten
informatie over de gang van zaken in de groepen.
Tijdens het algemene deel is onder andere het
schooljaarplan besproken, de invulling van de
zorg en de verhuizing naar de tijdelijke locatie.
In het halletje bij de ingang van de onderbouw
staat een ideeën-bus. Heeft u ideeën/tips voor de
school, dan mag u deze hierin doen. Vervolgens
bespreken we deze ideeën met het team en zullen
deze punten ook worden besproken in de
ouderfocusgroep.
Trijnie Tuil
Afscheid van het gebouw
We willen graag op een mooie manier afscheid
nemen van het huidige gebouw van de Wicher
Zitsema. Een aantal ouders en leerkrachten heeft
al veel meegemaakt in dit gebouw, er zitten
verhalen aan vast. Met deze verhalen willen we
graag iets doen.
Als u mee wilt denken over afscheid van het
gebouw en/of heeft u bijzondere verhalen of
foto’s? Geeft u dit dan door aan de leerkracht of
de directie.
GRUITEN
Elke dinsdag en donderdag doen wij aan GRUITEN
(GRoente en frUIT etEN). Het is de bedoeling dat
uw kind groente en/of fruit meeneemt naar school
voor in de ochtendpauze.
Zending

Vorige week maandag hebben we het jaar
geopend met alle kinderen vanuit het thema
‘samen staan we sterk’. De kinderen mochten een
bijzonder steentje meenemen en hier een
verhaaltje bij vertellen. Veel kinderen sprongen
op het podium om hun mooie verhaal te vertellen.

Iedere maandag mogen de kinderen geld
meenemen voor de zending. In iedere klas staat
een spaarpot waarin we het geld verzamelen.
Dit geld is voor Raimundo, hij woont in een semiinternaat in Brazilië. Zijn ouders werken op het
land en zijn soms hele dagen weg. Ze verdienen
net genoeg om zelf van te leven, maar niet
genoeg voor hun kinderen.

Daarom nemen wij geld mee voor de zending op
maandag. Zodat Raimundo ook naar school kan
gaan.
Kiva
Wij werken op school met de methode Kiva, een
antipestprogramma dat zich richt op de rol die de
groep speelt in het pestproces. De komende
weken werken we op school aan de regel 'We
doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen
met respect'. Tijdens de lessen leren de kinderen
wat respect is en doen we groepsvormende
spelletjes.
Nieuws uit de groepen
Groep 5/6
Na de vakantie is het weer even wennen op
school. We zijn rustig begonnen met de eerste
lessen en zijn druk bezig met de gouden weken.
Daarin werken wij aan een goede (werk)sfeer in
de klas. We maken samen duidelijke afspraken
over regels en verwachten dat iedereen zich
daaraan houdt.
In groep 5/6 gebruiken wij de ik-doos om elkaar
beter te leren kennen. In de ik-doos mag je 8
voorwerpen stoppen die bij jou passen en
daarover vertellen. Verder doen we veel
groepsvormende activiteiten en spelletjes.
Met aardrijkskunde zijn we begonnen met een
hoofdstuk over water. Daarin worden o.a. de
watersnoodramp uit 1953 besproken en de
Deltawerken.
In het eerste hoofdstuk van rekenen wordt de
lesstof van vorig jaar herhaald. Dit is wel fijn,
want we merken dat bij veel kinderen de stof toch
wat is weggezakt na 6 weken vakantie. Graag
vragen we aan de ouders om de tafels weer te
oefenen/herhalen met de kinderen.
Groep 7/8
We hebben samen een goede start gemaakt! Aan
de hand van verschillende activiteiten hebben we
elkaar beter leren kennen. Nu zijn we bezig om
onze eigen gouden regels samen te stellen. Wat
willen wij en hoe doen we dat?
Ondertussen zijn we gestart met de vakken. Voor
rekenen en spelling geldt dat we eerst belangrijke
zaken herhalen.
Vorige week hebben we prachtige schilderingen
gemaakt met hulp van 2 kunstenaars. Zij
verwerken dit in een kunstwerk. Dit is te zien op
17 en 18 september in Oosterwijtwerd. De
kinderen hebben hier een flyer en overzicht van
meegekregen. We zijn heel benieuwd hoe het
uiteindelijke kunstwerk er uit ziet.
Voor mee informatie: www.kunstmonument.nl
Vandaag hebben we meegedaan aan de Open
Monumenten Klassendag. Foto's van deze dag en

andere activiteiten kunt u binnenkort vinden op
de website.
Overblijf
Even voorstellen
Ik ben Lucienne de Kam ben getrouwd , woon in
Rottum, en ben de moeder van onze 2 jongens
die in groepen 6 en 2 komen / zitten. Jurjen in
groep 6 en Rowan in groep 2. Vorige school jaar
mocht ik meehelpen het lotteam te versterken.
Nu is het zo dat Dineke is gestopt met lot zij was
het aanspreekpunt , omdat ze nou is gestopt
neem ik het van haar over. Ik vind het super
spannend hoe het jaar gaat verlopen op het
gebied van luizen controle en ik hoop dat we als
team de kriebelen beestjes op tijd kunnen
opsporen en dat er een goede samen werking zal
zijn.
Ik ga er voor.
Met vriendelijke groet Lucienne de Kam
Ouderraad
In de bijlage vindt u informatie over de
ouderbijdrage.
De was
We zijn op zoek naar iemand die wekelijks de was
voor de school wil doen. Hier krijgt u een
vergoeding voor. Zou u dit willen doen? Geeft u
dit dan aan bij Trijnie Tuil.

