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MEIVAKANTIE

Ouderfocusgroep
Alle ouders die mee wilden denken over ons onderwijs,
bedankt! De volgende punten kwamen naar voren en
deze bespreken we vervolgens met het team.
Wat nemen we mee naar het Kindcentrum?
Samenwerking BSO/NSA/andere
scholen/muziek/KDV Merelhuis
Continurooster
Prikkelarm hek om de school (haag)
Groen om de school, waar kinderen in kunnen
spelen
Podium voor de maandsluiting
De rust die hier nu heerst!
Wat nemen we niet mee naar het Kindcentrum? Wat zou
u graag anders zien?
Pestgedrag
Oude troep
Overige punten
Gezond eten stimuleren (er wordt vaak op snoep
getrakteerd)
Engels vanaf groep 1
Duits vanaf groep 3
Lessen in omgang ICT (gevaren herkennen),
ook voor ouders

Helaas gaan we dinsdag 14 maart afscheid nemen van
Ineke Doornbos. Zij heeft langer dan een jaar
vrijwilligerswerk gedaan bij ons op school. Elke ochtend
begeleidde ze onze Syrische leerlingen. Dat deed ze met
veel liefde en humor. We willen Ineke heel erg bedanken
voor haar fantastische inzet en wensen haar veel succes
met de scholing die ze zal gaan volgen. Bedankt Ineke!
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 houden er rekening mee dat
pesten heel lang pijn doet'. Tijdens de lessen leren de
kinderen wat er wordt bedoeld met pesten en wat de
gevolgen kunnen zijn van pesten. Ze leren dat iemand
die gepest wordt, daar nog heel lang last van kan
hebben. De kinderen kunnen aangeven hoe de sfeer in
de groep is en leren reflecteren op hun eigen gedrag.
Gezocht
Wij zoeken een staander voor de beamer die wij
gebruiken tijdens de vieringen en maandsluitingen.
Misschien heeft iemand er een voor ons.
Nationale Schoonmaakdag
Zaterdag 25 maart wordt Middelstum weer een stukje
schoner gemaakt. Vindt u het ook belangrijk om in een
schoon dorp te wonen? Geeft u zich dan samen met uw
kind (of een groepje kinderen) op om mee te helpen.
Opgeven kan bij juf Marjon Beukema.
Om 9:30uur verzamelen we bij de Hoeksteenkerk.
Doen jullie mee?
Kranten en tijdschriften
Voor opdrachten van begrijpend lezen hebben wij
regelmatig kranten en tijdschriften nodig. Deze kunt u
inleveren bij groep 5/6. Alvast bedankt!
Nieuws uit de groepen

Trijnie Tuil

Groep 1/2

Telefoonnummer

Tijmen is gelukkig weer beter, en is nu écht begonnen in
onze groep. We mogen ook Lyam verwelkomen: het
broertje van Yort, hij is 14 maart jarig. We hebben 10
maart afscheid genomen van Marcel, hij is nu naar de
Delta in Appingedam. Bij Daniek is 15 februari een
broertje geboren, hij heet Jelmer!

We zijn voorlopig bereikbaar onder het telefoonnummer:
06 13633961. Via het oude nummer zijn we niet meer
bereikbaar.
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We hebben de uitvindersweken achter ons. De kinderen
waren erg enthousiast en bedachten ingewikkelde
machines: o.a. ijsmachines, wolkenmachines,
pizzamachines en een wasmachine waarin je er witte was
in doet en het er in allerlei kleuren weer uitkomt! Hierbij
haalden we inspiratie uit het boekje ' De uitvinding'
waarin Keepvogel een machine maakt. We leerden de
klank: ui.
Voor wie het leuk vindt; de letters die dit jaar zijn
aangeboden zijn tot nu: k,a (zoals in bal), m, u (zoals in
hut) , h, eu, b, s, p, i, oo, r, t, oe. Aan het eind van groep
2 moeten de kinderen minimaal 15 letters kennen.
Rekenen: we leren in groep 1 de volgorde van getallen,
dit oefenden we door met meester Sander de bal te
rollen van de 1 naar de 2, enz. In groep 2 oefenen we
ook het verder tellen vanaf een getal en het terugtellen.
Dan begin je bijvoorbeeld bij de 8 en tel je door. Dit is
ook leuk om thuis te doen.
De komende weken werken we over de lente en Pasen.
Smokey (knuffel van de brandweer) komt ook logeren.
De kinderen krijgen hem om de beurt mee naar huis. Er
is een boekje bij dat u met uw kind thuis in kunt vullen.
Het is een project van de brandweer voor de
basisscholen. Het gaat erom preventief te werken.
Wanneer u Smokey thuis heeft, geef hem dan alstublieft
de volgende schooldag weer mee. Het duurt namelijk
best lang voor iedereen aan de beurt is, alvast bedankt!
Sparen: het zou fijn zijn wanneer u weer helpt met het
verzamelen van boterkuipjes, doosjes en eierdozen, we
kunnen wel weer wat gebruiken.
Groep 3/4
Afgelopen week maakte groep 3 en 4 toets 7 van
rekenen. Groep 3 moest o.a. geld kunnen tellen en
getallen tot 20 herkennen in aantallen en het koppelen
aan het juiste getal.
Groep 4 kreeg o.a. vragen over de tafel van 8 en moest
ook klokkijken: 5 minuten voor half, 10 minuten over
half.
De tijd
We werken deze weken over het thema de tijd.
Afgelopen week zijn er prachtige tijdmachines gemaakt.
De tijdmachine van Eva en Mirre is zo groot dat je er echt
in kan. Daarnaast leerden we vorige week welke
maanden van het jaar nu 30 en welke nu 31 dagen heeft.
Ook leerden ze een liedje over de maanden van het jaar.
Samen beter lezen
Volgende week gaan we starten met het leesproject
samen beter lezen. Het is de bedoeling dat de kinderen
gedurende 1 maand minimaal 4x per week 15 minuten
samen lezen met een goede lezer. Dat is meestal een
ouder. De kinderen krijgen elke week een logboekkaart
mee naar huis waarop ze bijhouden hoeveel ze hebben
gelezen.

Groep 5/6
In groep 5 hebben we met rekenen geleerd hoe we
deelsommen kunnen maken, met en zonder rest. Groep 6
heeft geleerd hoe ze cijferend kunnen aftrekken. Voor
beide vaardigheden geldt: eenmaal geleerd is het leuk
om te doen!
Met spelling hebben we afgelopen dinsdag het blok
afgerond met een dictee. Bij groep 5 hebben we de
regels van (ingewikkelde) dubbelwoorden en
(ingewikkelde) verkleinwoorden geleerd. Groep 6 heeft
geleerd om te werken met de stam en om de regel van
politie toe te passen.
Groep 7/8
Schoolvoetbal: Op woensdag 5 april doen de groepen 7
en 8 mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Zowel de
jongens als meiden spelen op het sportcomplex in Bedum
van 18:00-20:00uur. De teams worden begeleid door een
aantal ouders. Omdat we in Bedum spelen, moeten we
ook het vervoer even afstemmen. Dat kan via Petra
Heemstra. De jongens en meiden hebben er heel veel zin
in!
Dit jaar wordt er geen speciale schoonmaakochtend
georganiseerd voor de scholen. Kinderen kunnen op
zaterdag 25 maart mee doen tijdens de Nationale
Schoonmaakdag.
Groep 7 heeft op donderdag 6 april het theoretisch
verkeersexamen. Wilt u samen nog eens oefenen op
examen.vvn.nl
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School Kerk Gezinsdienst

Paasviering 13 april

Op Zondag 26 maart zal er een School Kerk
Gezinsdienst georganiseerd worden.
Thema: Sterk en dapper!

Op donderdag 13 april vieren we op school met alle
kinderen het paasfeest. Traditiegetrouw doen we dit met
een viering, verschillende spelletjes en activiteiten en
aansluitend een paaslunch.
De kinderen zijn deze dag om 13:00uur vrij!

Deze dienst is in samenwerking met CBS Wicher Zitsema.
De kinderen hebben op school leuke dingen gemaakt
rondom het thema: Sterk en dapper! Het belooft weer
een mooie dienst te worden. Er is aandacht voor het
verhaal van David en Goliath. De kinderen zullen
vertellen wie hun held is en wanneer ben je nu eigenlijk
dapper? Iedereen is van harte welkom tijdens de dienst
die om 9.30 uur in de Hoeksteenkerk begint.

School Kerk
Gezinsdienst

Van de ouderraad

Financieel jaaroverzicht van de Ouderraad
De Ouderraad heeft een financieel jaaroverzicht over
2016 gemaakt. Van uw ouderbijdrage wordt onder meer
de Paasviering, de Kerstviering, de Boekendag en de
laatste schooldag georganiseerd, alsmede andere
activiteiten die niet uit het schoolbudget bekostigd
kunnen worden. We zijn verheugd dat in 2016 nagenoeg
alle ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage
hebben betaald en hopen op hetzelfde resultaat in 2017.
Het financiële jaaroverzicht ligt bij juf Trijnie ter inzage.
Parkeren bij de school
Bij de gemeente zijn veel vragen en klachten
binnengekomen betreffende de parkeerproblematiek rond
de school.
Met de opdrachtgever voor de bestrating is afgesproken
om de parkeerplaats bij de school met spoed af te
ronden. Met de politie is gesproken om af en toe
aanwezig te zijn op de locatie.
Helaas zien we soms auto’s staan op de stoep, ook in
tuinen en vlakbij bochten in de weg. Dit levert gevaarlijke
situaties op en geeft overlast voor de omwonenden.
We willen u vragen om te pareren op de daarvoor
aangegeven plekken, in parkeervakken (bijv. bij de
sporthal) of langs de kant van de weg.
Alvast bedankt voor de medewerking.

Thema: Sterk en
dapper

@wicherzitsema

Zondag 26 maart 2017
9.30 uur in de
Hoeksteenkerk

directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl | 06-13633961

