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Kalender

gaan zaaien. Samen maken we onze nieuwe plek van de
Wicher Zitsema steeds speelser, mooier en groener.
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Paasviering tot 13.00 uur
De kinderen zijn om 13.00 uur
vrij!
Laatste fruitlevering
Paasweekend
Kinderen nemen de hele week zelf
weer fruit mee naar school.
IEP-eindtoets
Nieuwsbrief 15
Koningsspelen: alle kinderen om
12.00 uur vrij!
MEIVAKANTIE
Intekenen gesprekken (facultatief)
Bevrijdingsdag
10-minutengesprekken
(facultatief)
Leerlingenfocusgroep
Nieuwsbrief 16
8.45u Maandsluiting groep 7/8
Hemelvaartweekend
Nieuwsbrief 17
Pinksterweekend
Nieuwsbrief 18
Intekenen gesprekken
Nieuwsbrief 19
Maandsluiting groep 1/2
8.30u Leerlingenfocusgroep
Schoolreis groep 3 t/m 6
Rapport mee
10-minutengesprekken
Kamp groep 7/8
19.00 tot 20.00 uur Einddienst en
afscheid groep 8
Zomervakantie

Trijnie Tuil
Schoolgruiten
Volgende week zal de laatste fruitlevering zijn. Omdat we
graag een gruitenschool willen blijven vragen we u
gezond eten mee te geven aan de kinderen (in elk geval)
dinsdag en donderdag: fruit en groente in de kleine
pauze.
10-minuten gesprekken
In week 19 zijn er facultatieve 10-minutengesprekken. U
kunt worden uitgenodigd door de leerkracht en het is ook
mogelijk om zelf een gesprek aan te vragen. U krijgt
hierover informatie van de leerkracht.

Lentekriebels & zonnebloemen

Gangpas

Tijdens het buitenspelen zien we steeds vaker de zon
schijnen. Van het nog wat kale schoolplein maken we
steeds meer ‘ons’ plein. De speeltoestellen van het oude
plein zijn over geplaatst, er zijn zitjes bij gekomen en
knikkerpotjes. Terwijl ik nog niet echt tevreden ben over
de aankleding van het plein, ik mis het groen, zie ik dat
de kinderen van onze school heerlijk spelen. Ze maken er
wat van: touwtje springen, voetje van de vloer,
stoepkrijten, hockey, voetbal en van alle speeltoestellen
wordt gebruik gemaakt.
In de leerlingenfocusgroep kwam ook het kale plein ter
sprake. Hoe kunnen we het plein wat opfleuren? Hoe
kunnen we in de korte periode dat we hier zitten het
plein iets groener maken? Er ligt al een aantal zakjes met
zonnebloemzaadjes klaar, zodat we binnenkort kunnen

We zijn nu een paar maanden aan het spelen, werken en
leren in ons nieuwe gebouw. Gaandeweg ontdekken we
dingen die anders gaan of anders geregeld moeten
worden. Zo ook het werken op het leerplein. Waar we
eerder de mogelijkheid hadden om in verschillende
lokalen te werken, gebruiken de groepen 3 t/m 8
nu samen het leerplein.
Op het leerplein wil je rustig kunnen werken. Daarom
hebben alle leerlingen een gangpas. Daar staat op dat
we er op vertrouwen dat jij daar rustig kan werken en
wat er van je verwacht wordt. Lukt dit niet, dan werk je
in de klas. In sommige gevallen kan ook je gangpas
worden ingenomen. Dan kun je tijdelijk niet op het
leerplein werken.
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Schoolreisje groep 3 t/m 6

Groep 3/4

Noteer alvast in uw agenda; de leerlingen van groep 3
t/m 6 gaan dinsdag 4 juli op schoolreisje naar
attractiepark Duinen Zathe. Verdere informatie volgt.

We hebben deze weken gewerkt over het thema
speelgoed. De kinderen van groep 4 hebben een verhaal
bedacht bij dit plaatje. Dit is het verhaal van Annelyke.

Paasviering 13 april
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 hoeven deze dag
geen eten en drinken mee.
De kinderen zijn deze dag om 13:00uur vrij!
Gezocht
Wij zoeken een staander voor de beamer die wij
gebruiken tijdens de vieringen en maandsluitingen.
Misschien heeft iemand er een voor ons.
Hulp bij Koningsspelen
Via de klussenlijst hebben een aantal ouders zich al
aangemeld. Helaas hebben we nog niet genoeg ouders.
Wie kan nog helpen op 21 april van ongeveer 8.15uur
tot 11.30uur. Ook opa’s, oma’s, ooms of tantes mogen
zich natuurlijk opgeven!
U kunt zich aanmelden via de mail
k.smits@noordkwartier.nl of bij juf Karin.
Fotograaf
Op dinsdag 2 mei komt de fotograaf John Vos weer om
de groepen op de foto te zetten. Er worden dit jaar ook
portretten gemaakt.
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Binnenkort zijn er weer kinderen die komen kijken in de
klas, omdat ze bijna 4 worden. Dat zijn Daphne, Lianne
en Jarno. We hopen dat ze een fijne schooltijd tegemoet
zullen gaan!
Letterspelletje kleuters
De kinderen leerden goed te luisteren of er een g of een
e in het woord te horen was. Dan moesten ze snel bij de
goede letter gaan staan! Thuis kun je dit natuurlijk ook
spelen: bijvoorbeeld: zit er een g in gras? Je kunt het
spannend maken door er punten mee te verdienen wie
het het snelst hoort. Of leg twee letters op de tafel,
noem een woord en dan de goede letter " aanmeppen".
Telspelletje
We leerden te luisteren: hoe vaak hoor je de trom? We
telden mee in ons hoofd of op onze handen. Wanneer
het meer dan 5 slagen waren werd het voor veel
jongsten al lastig!

Er was een een reus.
Die werd gepest.
Hij gooide de bal op mijn huis.
En ik riep ga weg
Ik dacht: of ik ben ineens piepklein of het is een
reuzebal.
Ik ben bang
Ik Annelyke ben heel bang
Ik ben superbang
Ik roep heel hard help help
Help me toch
Dan komt Evelin
Evelin jaagt de reus weg
Weg weg reusje
De reus zegt aaaaaah
Een piepkleine reus
Evelin zegt haahaa bangerik.
Groep 5/6
Met rekenen hebben we in groep 5/6 het 8ste blok
alweer afgerond! Groep 5 heeft geleerd om schattend te
rekenen, maar ook om snel te herkennen welke getallen
je kunt delen. Groep 6 is nog beter geworden in het
cijferend rekenen en kan nu ook grote getallen op de
getallenlijn plaatsen.
Met spelling hebben we in groep 5 geleerd wat de stam
is en de regel van dertig en heerlijk. Je schrijft het
anders dan dat je het hoort. In groep 6 zijn we hard
bezig met het werkwoordschema, nu ook die van de
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verleden tijd. Wat je ook doet, schrijf eerst de stam
goed!
Maandag gaan we met geschiedenis beginnen met een
hoofdstuk over de tweede wereldoorlog. Een aangrijpend
onderwerp waar we allemaal stil van worden. We gaan
zorgvuldig en respectvol met dit onderwerp om.
Groep 7/8
Dinsdagochtend 18 en woensdag 19 april wordt de IEPeindtoets afgenomen. Groep 7 werkt die uren zelfstandig
bij een andere groep.
De kinderen van groep 8 mogen een bakje met snoepjes
mee. Geen grote hoeveelheid, een stuk of 10. Zorg
ervoor dat het niet ritselt. Een lekker fris snoepje is aan
te raden.
Het gaat goed met de EHBO-lessen; bijna iedereen heeft
elke week de boeken mee en de lessen gemaakt.
Alle kinderen in groep 7 zijn geslaagd voor het
theoretische verkeersexamen! Toppers! Nu gaan we ons
voorbereiden op het praktische deel. Wilt u thuis de
fietsen in orde maken?

@wicherzitsema
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