Nieuwsbrief 17
Week 22
02-06-2017

Kalender

KIVA

3 t/m 7 juni
14-06
16-06
Week 26
30-06
03-07
04-07
07-07
Week 28
12 t/m 14 juli
18 juli
19 juli

24-07 t/m 01-09

Pinksterweekend
Hippolytusrun
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
Schoolreis groep 1/2
19.00 tot 20.00 uur Einddienst en
afscheid groep 8
(let op: dit staat niet goed in het
jaarrooster)
Zomervakantie

Leerlingenfocusgroep

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 lossen pesten als groep
op'. Tijdens de lessen leren de kinderen wat ze wel
kunnen doen en beter niet kunnen doen als ze gepest
worden. De kinderen leren dat het soms moeilijk is om
over pesten te praten, maar dat het het beste is om het
in de groep te vertellen. De kinderen bedenken samen
verschillende oplossingen bij pestsituaties.
Hippolyrusrun
Op woensdag 14 juni a.s. zal de 16e Hippolytus Run
Middelstum plaatsvinden. De Hippolytus Run Middelstum
is een initiatief van IJsvereniging IJsbaan Middelstum. De
run is een onderdeel van het Huis&HypotheekOmmelander Loopcircuit Noord Groningen. Het circuit
omvat zes dorpslopen: Bedum, Stedum,
Middelstum, Ten Boer, Uithuizermeeden en Appingedam.
De Hippolytus Run Middelstum bestaat uit een
wedstrijdloop, een recreatieloop en een jeugdloop. De
jeugdloop begint om 19.00 uur en is voor de jeugd tot en
met 12 jaar. De jeugdloop zal plaatsvinden op het
ijsbaanterrein in Middelstum. Inschrijven kan tot uiterlijk
18.30 uur in de tent!
Na afloop is dáár bij inlevering van het startnummer
voor ieder kind een herinnering, versnapering en
drinken.

De leerlingen uit de focusgroep helpen op het plein bij
problemen. Ze dragen een herkenbaar vest en kinderen
kunnen naar de helper om hulp te vragen bij problemen,
bijv, bij een ruzie. De helper past de volgende afspraken
toe:
blijft neutraal, kiest geen partij
stelt open vragen
let op dat er nette woorden worden gebruikt
let op lichaamstaal
vat samen
zoekt naar een oplossing
De helpers zijn in de groepen geweest om te vertellen
hoe ze helpen op het plein.

Trijnie Tuil

De ijsvereniging wil graag meer jeugd in beweging
krijgen en interesseren voor de jeugdloop.
De vereniging heeft daarom de jeugdloop wederom
omgedoopt tot een sponsorloop. Op deze manier kan de
jeugd actief deelnemen aan de loop en tegelijkertijd geld
binnenhalen voor de school. De inkomsten van de
sponsorloop zijn namelijk ook echt voor de school
bestemd. De Wicher Zitsemaschool gaat het geld van de
sponsorloop gebruiken voor de aanschaf van
pleinmateriaal voor het nieuwe kindcentrum.
Inhoud sponsorloop
De jeugd loopt in totaal 12 minuten rondjes op de ijsbaan
(200 meter). De kosten voor deelname zijn
€ 1,- per kind (dit wordt verrekend met de school). De
jeugd ontvangt bij aanvang een stempelkaart en per
rondje krijgen ze een stempel. De jeugd kan maximaal €
0,50 per rondje krijgen.
De jeugd gaat proberen om het bijgevoegde formulier
voor de sponsorloop vol te krijgen. De formulieren
moeten namelijk uiterlijk op donderdag 8 juni bij de
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groepsleerkracht ingeleverd worden. De ijsvereniging
verzamelt na afloop van de loop de stempelkaarten en in
overleg met de school wordt in de week na de loop het
geld ingezameld.
Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt
u altijd contact met ons opnemen (Jan Donkerbroek tel:
0595-552149 of neem een kijkje op www.middelstuminfo.nl.
Kunst.... er zit muziek in!
Wij gaan met elkaar een kunstwerk maken waar muziek
in zit! Dit kunstwerk wordt de hele zomerperiode
tentoongesteld op landgoed Verhildersum.
We maken een soort windorgel, een kunstwerk dat
muziek maakt als de wind er mee speelt.
Wilt u ons helpen verzamelen?
Wij zoeken:
- kleine apparaten die we uit elkaar mogen halen
- oud bestek
- klein gereedschap
- (metalen) knopen
- doppen
- ijzerdraad
- et cetera...
Eigenlijk van alles dat lekker 'klingelt' in de wind!
We gaan op donderdag 8 juni hiermee aan de slag. Wilt
u mee helpen? Leuk, graag!
Meldt u zich bij een van de leerkrachten.
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Schoolreis groep 1 en 2
Dinsdag 18 juli is het schoolreisje voor groep 1 en 2. We
gaan naar Nienoord. De kosten voor het schoolreisje
bedragen per kind 13 euro. Graag contant betalen aan de
leerkracht. Hiervoor krijgen de kinderen ook ranja, patat
met mayonaise en een ijsje. De entree van de ouders die
rijden wordt hier ook van betaald.
Op de dag zelf graag weer stoelverhogers meenemen. De
kinderen mogen zelf ook hun rugzakje mee met
eventueel een extra boterham en drinken. Nadere
informatie over vertrek- en aankomsttijden volgt nog.

We genieten ondertussen van het heerlijke weer en
hebben wederom het zwembad bezocht.
Een goed (en lang!!) weekend toegewenst!
Groep 7/8
Vorig jaar hebben de leerlingen gelopen tijdens de
Hippolytusrun voor i-Pads. Onder andere van dat geld
zijn er voor iedere klas i-Pads aangeschaft. Hoe
gebruiken we die eigenlijk?
Wisten jullie dat we af en toe onze kennis testen via een
kahoot- quiz? Vragen die horen bij de zaakvakken
worden met een groot fanatisme beantwoord via de ipads.
Groep 8 ontdekt op de i-Pads allerlei programmeeropdrachten. We spelen en leren via de app van Squla,
bloonen en doen Nieuwsbegrip. De komende tijd zullen
we vast en zeker nog veel meer ontdekken!
Dit jaar kan iedereen weer mee doen met de sponsorloop
en sparen we weer ergens anders voor.
Kamp
We hebben nog een aantal auto's nodig voor het vervoer
naar en van de boot. Graag ook een met aanhangertje of
een bus. De volgende namen heb ik al genoteerd:
Zuidhof (heen), Westing (heen of terug) Marjorie (heen),
Monica (heen en terug).
Vertrek vanaf school woensdag 12 juli 8:30uur
Aankomst Lauwersoog vrijdag 14 juli 11:15uur (Rond
12:00uur zijn we dan weer op school)
Binnenkort ontvangen jullie de volgende kampbrief met
bagagelijst en verdere informatie.
Betaling kamp en schoolreis
Wanneer u de betaling nog niet heeft gedaan voor kamp
en/of schoolreis, zou u dat dan z.s.m. willen doen? Alvast
bedankt!

@wicherzitsema

Groep 5/6
De komende weken worden de CITO toetsen afgenomen.
Om er goed bij te blijven doen we kleine
bewegingsspelletjes tussendoor.
Naast de CITO toetsen gaan veel van de reguliere lessen
gewoon door. Met wereldoriëntatie gaat het over nieuw
leven. Groep 5 ontdekt hoe ze deelsommen kunnen
oplossen door bijvoorbeeld te gaan splitsen. De
getallenlijn heeft opnieuw zijn intrede gedaan bij groep 6,
nu met komma getallen.
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