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Op dinsdag 28 februari is er een bijeenkomst van de
ouderfocusgroep. Alle ouders, verzorgers zijn welkom om
te komen en met elkaar te praten en mee te denken over
ontwikkelingen op school. Heeft u onderwerpen die u
graag wilt bespreken? Geeft u dit door aan mij -op school
of via de mail (t.tuil@noordkwartier.nl)- . Ik hou u op de
hoogte van de thema’s die aan bod zullen komen.

Trijnie Tuil
Intekenen gesprekken
U wordt binnenkort uitgenodigd voor de 10minutengesprekken in week 10. In week 7 kunt u deze
afspraak eventueel wijzigen. Op de deur van elk
klaslokaal komt een intekenlijst te hangen met tijden
waaruit u dan kunt kiezen.
GGD
GGD ook via WhatsApp te bereiken Uw kind komt in
groep 2 en in groep 7 in contact met GGD Groningen.
Behalve dit contactmoment tussen uw kind en de
doktersassistent, is GGD Groningen voor u als ouder
echter altijd te bereiken bij vragen over opvoeding over
gezondheid. Sinds kort hebben ze ook een WhatsApp
nummer. Handig! GGD Groningen Telefoon: 050 367
4991 WhatsApp: 06 10565212 Facebook:
facebook.com/ggdgroningen Website:
www.ggd.groningen.nl

Groep 1/2
Maandagmiddag 13.15 uur op 6 februari speelt het IVAK,
in het speellokaal, de voorstelling: "De kleine walvis", in
het kader van de Nationale Voorleesdagen.
Vanaf volgende week werken en spelen we over het
thema: indianen en cowboys. We leerden afgelopen
weken de letters: r en oo.
Groep 5/6
In de zilveren weken hebben we gesproken over 'wat
gaat goed in de klas' en 'wat kan beter'. De komende
periode gaan we werken aan wat beter kan.
De afgelopen twee weken hebben de leerlingen de
citotoetsen gemaakt van rekenen, spelling, begrijpend
lezen, woordenschat en de DMT (woordrijen lezen). De
leerlingen hebben de resultaten ook al gezien, zodat ze
weten hoe ze de toets gemaakt hebben. Daar zijn ze toch
erg nieuwsgierig naar.
Maandag 6 februari begint juf Rolinke met haar LIOstage in groep 5/6. Zij zal op maandag, dinsdag en
woensdag lesgeven. Juf Sjoukje en juf Karin zullen bij
haar in de klas zijn om te ondersteunen waar nodig.
Groep 7/8
Schoolvoetbal:
Op woensdag 5 april is er weer schoolvoetbal. Onze
groep probeert dit jaar 2 x een 7-tal te maken; een
jongens- en een meidenteam.
Het is de bedoeling dat een aantal ouders de kinderen
hier bij begeleid. Via Petra Heemstra (klassenouder) kunt
u aangeven of u wilt begeleiden.
Thema het Romeinse Rijk:
Vanuit de geschiedenismethode werken we een aantal
weken over het Romeinse Rijk. We hopen voor de
voorjaarsvakantie ons werk tentoon te stellen en u een
rondleiding te geven door het oude Rome.
De citotoetsen zijn bijna klaar. Iedereen heeft ontzettend
zijn best gedaan. Van 2 leerlingen missen wij nog het
rapport, graag inleveren.
Naar aanleiding van de rapporten zijn er binnenkort 10minutengesprekken. Dit geldt niet voor groep 8; deze
gesprekken zijn al eerder gepland (zie mail).
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School Kerk Gezinsdienst
Op zondag 26 maart zal er weer een School Kerk
Gezinsdienst gehouden worden.
Wij zijn nog op zoek naar ouders die ons hierbij willen
helpen.
Lijkt het je leuk om deze dienst samen met ons voor te
bereiden? Dan horen wij het graag!
Jeanet vd Ploeg en Alyke Zuidhof (zuidhof@planet.nl)
Uitnodiging voor alle kinderen van Middelstum
Onderwerp: Een musical met jou in de hoofdrol!

Waar? In de Hoeksteenkerk, Burchtstraat 23,
Middelstum.
Wil je meedoen met deze bijzondere musical en deze
leuke dag, die je nooit meer zult vergeten, stuur dan een
mailtje met je naam, leeftijd, basisschool en groep,
telefoonnummer en emailadres naar Alyke zuidhof
zuidhof@planet.nl of Tria vd Valk tzwerver@zonnet.nl
Er kunnen maximaal 120 kinderen meedoen, dus reageer
snel, want vol = vol!
T.z.t. ontvang je dan van ons nadere informatie over
deze dag. Graag tot dan!

Ben je tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het jou ook zo leuk
een keer te schitteren in een musical? Nou, dat kan! Op
zaterdag 4 februari 2017 verzorgt theatergroep De
Vliegende Speeldoos een heel bijzonder, leuk en flitsend
programma, waarbij we in maar liefst één dag een
musical gaan instuderen!

Alyke Zuidhof en Tria vd Valk

De musical heet ‘Mozes’ en gaat over Mozes die een wel
hele bijzondere en belangrijke opdracht krijgt.
Een onvergetelijke ervaring!

@wicherzitsema

De musical wordt in één dag met jullie ingestudeerd
onder begeleiding van echte acteurs, zangers en dansers.
Aan het eind van de dag spelen jullie samen met hen een
fantastisch en stralend optreden. Uiteraard voor echt
publiek! Want voor de voorstelling aan het eind van de
dag zijn natuurlijk al jullie ouders, verzorgers, broertjes
en zusjes, opa’s en oma’s, ooms en tantes en vriendjes
en vriendinnetjes van harte welkom om te komen kijken
naar de musical ‘Mozes’.
De dag begint om 10:15 uur voor de kinderen van groep
3 t/m 8. Kinderen van groep 1 & 2 worden om 12:30 uur
verwacht. De voorstelling van de musical begint om
16.00 uur en zal tot ca.
17.30 uur duren.
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