Nieuwsbrief 2
Week 38
23-09-2016

Kalender
27-09

Trijnie ochtend afwezig
19.30 uur MR vergadering
Kinderpostzegels
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
9.00-12.00 uur Open dag!
Alle (nieuwe) ouders, verzorgers
zijn van harte welkom om bij ons
op school en in de groepen te
komen kijken.
Vanaf 8.25 uur zijn ouders van de
school al welkom om aan te
sluiten bij de kringactiviteit.
Om 9.00 uur start de algemene
informatieronde in het Kwetternest
voor nieuwe ouders en verzorgers.
Petra aanwezig
Trijnie ochtend afwezig
Laatste boekendag (afsluiting
kinderboekenweek)!
Margemiddag: Bovenbouw is
’s middags vrij
Herfstvakantie

28-09
30-09

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

11-10
14-10

17-23 oktober
Start van de dag

Het is fijn om met alle kinderen van de groep tegelijk te
starten. Dit geeft rust in onze groepen en in de school.
Het valt me op dat er regelmatig nog kinderen de school
binnenkomen als de lessen al zijn begonnen. Daarom wil
ik u vragen mee te helpen en uw kind(eren) op tijd naar
school te brengen. Om 8.20 uur gaat de eerste bel en om
8.25 uur beginnen de lessen. Dan zitten alle kinderen op
hun plek in de klas.
Vanaf 8.10 en 13.00 uur mogen de kinderen op school
komen, niet eerder want dan is er geen toezicht op het
plein. Voor groep 1/2 gelden dezelfde tijden. Voor die tijd
zijn de leerkrachten bezig om de lessen voor te bereiden.
In de Gouden Weken stonden onze basisregels centraal.
In elke groep worden ze uitgebreid besproken en hebben
ze betekenis gekregen. We werken op deze manier aan
een prettige sfeer in de groep en een veilige basis waar
vanuit kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en leren.

WEES AARDIG VOOR ELKAAR
DENK OM JE TAALGEBRUIK
LUISTER GOED NAAR ELKAAR
PROBEER RUZIE TE VOORKOMEN
WEES ZUINIG OP ELKAAR SPULLEN
Even voorstellen
Hallo, even voorstellen. Ik ben Jan – Pieter Westing en
ben student op de Pabo. De Pabo doe ik op Stenden. De
meeste ouders/kinderen zullen mij wel (her)kennen. Ik
ben 18 jaar en woon in Huizinge. komend schooljaar loop
ik stage op de Wicher Zitsema. Het eerste half jaar zal ik
de dinsdag en woensdag aanwezig zijn bij groep 5/6.
Naast school ben ik actief bij de voetbal vereniging. Hier
voetbal ik zelf en ben ik coach/trainer van de F1. Ook
werk ik nog bij een supermarkt in de stad Groningen.
Voor komend schooljaar heb ik er in ieder geval heel veel
zin in. Vanaf dinsdag 27 september begint mijn stage en
zal ik dus aanwezig zijn. Mocht u als ouder vragen
hebben, kom gerust naar mij toe.
Groeten,
Jan – Pieter Westing
Hallo allemaal,
Mijn naam is Robin Rijskamp en ik kom op de dinsdag en
woensdag stage lopen in groep 7/8. Ik ben 17 jaar oud
en woon in Bedum. Samen met Jan-Pieter Westing
(stagiaire van groep 5/6) zit ik nu in het tweede jaar van
de Pabo. De Pabo studeer ik aan Stenden Hogeschool
Groningen. Voordat ik aan de Pabo begon heb ik mijn
Havo diploma gehaald. Op de middelbare school was ik
er al zeker van dat ik graaf juf wilde worden. Het lijkt mij
namelijk erg leuk om met kinderen te werken, ook vind ik
het leuk om kinderen te helpen en om te zien hoe ze zich
steeds verder ontwikkelen.
Verder vind ik het erg leuk om tijd door te brengen met
vriendinnen en paard te rijden, dit doe ik dan ook al best
wel lang. Ik hoop er een hele leuke tijd van te maken
met iedereen op de Wicher Zitsema school.
Tot ziens op de dinsdag en woensdag,
Groetjes Robin

Trijnie Tuil
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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 maken er
samen een fijne groep van.' Tijdens de lessen leren de
kinderen dat er verschillende soorten rollen (afgesproken
en vanzelf ontstane rollen) zijn in een groep. En dat
groepsdruk ervoor kan zorgen dat je je soms anders
gedraagt in een groep dan je eigenlijk zou willen.

Open dag
Tijdens de open dag zijn nieuwe ouders van harte
welkom om een kijkje te komen nemen op de school en
in de groepen.

Nieuws uit de groepen

Op de open dag hebben we tegelijkertijd de
inloopochtend voor alle ouders, verzorgers die een kijkje
willen nemen in de groep van hun kind(eren). Heeft u
hier interesse voor? Dan bent u vanaf 8.25 uur welkom in
de groep van uw kind(eren), u kunt dan even een kijkje
nemen in de groep.

We werken over gezond eten en hebben een restaurant
in de huishoek! We hebben spelletjes gedaan met de
letters k en a.

Groep 1/2

Er zijn alweer veel nieuwe kinderen bij ons op school
gekomen. Derk, Katinka en Berfin zijn al helemaal thuis
op school. Jolien, Evelien en Jurre komen al regelmatig
even kijken om te wennen.
Timo is naar de Abt Emo school gegaan. We wensen hem
veel plezier op zijn nieuwe school!
Vraag: wanneer u een banaan mee geeft wilt u dan een
sneetje zetten in de steel, zodat ze zelf de schil kunnen
openen?
Groep 3/4
Oktobermaand – kindermaand
Om oktobermaand – kindermaand te promoten kwam
Pier Prins namens ge gemeente in groep 3/4 voorlezen.

Leerlingenfocusgroep
Dit schooljaar hebben we weer een nieuwe
leerlingenfocusgroep gevormd, de kinderen komen
samen met juf Trijnie maandelijks bij elkaar om mee te
denken over hoe het gaat op school. We stellen ze aan u
voor.
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

Iris Drent
Nathalie Arnold en Lars Woudstra
Joël Klein Haneveld en Annegreet Westing
Nova Aikema en Daniël Pastoor

Als je wilt weten welke activiteiten er allemaal in
Groningen voor kinderen worden georganiseerd kun je
kijken op www.kindermaand.nl
Zusje:
Jayden trakteerde deze week op beschuit met muisjes
omdat hij een zusje heeft gekregen.
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Ze heet Luna Fay. Afgelopen dinsdag hebben we wat
leuks voor haar gemaakt.

prikbord achterin de klas. Loop gerust eens binnen om te
kijken.
Groep 7/8
Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 28 september gaat de grootste en
populairste scholenactie van Nederland weer van start:
De Kinderpostzegelactie. Ook onze leerlingen gaan zich
dit jaar inzetten voor kinderen die het hard nodig
hebben: voor kinderen door kinderen! Dit jaar sieren de
afbeeldingen van Fiep Westendorp de kinderpostzegels.
Opruimen
Omdat we gaan verhuizen moet er flink opgeruimd
worden. Veel spullen worden weggegooid of
weggegeven. Nu zijn er ook een aantal spullen die
verkocht zouden kunnen worden via marktplaats.
Bijvoorbeeld oude schoolplaten. Wij zoeken een ouder
die dit voor ons wil doen. Neemt u contact op met
Trijnie?

Groep 3/4
Topo in groep 6
Vrijdag 23 september krijgen de leerlingen uit groep 6
het topomapje mee naar huis. We beginnen met
Nederland; de provincies en belangrijke steden. In de
klas hebben we afgelopen week de provincies besproken
en gekleurd. Tijdens de uitleg wordt met de leerlingen
altijd de te leren steden (rood), wateren (blauw) en
gebieden (groen) gekleurd. In het topomapje schrijven
we de datum waarop de volgende toets is. Dit staat ook
op het whitebord van groep 6. Op iedere toets krijgt de
leerling een cijfer die uiteindelijk in het rapport komt.
Van de ouders vragen wij om uw kind te begeleiden bij
het leren van topo en te overhoren. Op de toets krijgt de
leerling de kaart van Nederland met daarop cijfers. Welke
provincie is dit? Welke stad ligt hier?
Het is de bedoeling dat de leerlingen hun topomapje op
de dag van de toets weer meenemen naar school. Op die
dag wordt namelijk de nieuwe te leren provincie
besproken.
Groep 5/6
Na de herfstvakantie zullen we beginnen met de
spreekbeurten. De leerlingen uit groep 5 mogen een
spreekbeurt geven, de leerlingen uit groep 6 moeten.
Binnenkort krijgt u hierover meer informatie.
In de gouden weken hebben we samen met de leerlingen
regels en afspraken bedacht. De leerlingen hebben in
groepjes antwoord mogen geven op de volgende vragen:
Wat kunnen wij doen om een leuke klas te worden? Wat
vinden wij belangrijke regels en afspraken? Wat
verwachten wij van de juffen? Wat vinden wij leuke
beloningen? De antwoorden zijn te vinden op het

Groep 7/8
De Gouden Weken zijn afgesloten met het ondertekenen
van onze gouden regels. Ze hangen in de klas en vallen
goed op. We hebben onze "handtekening" gezet door
onze namen opvallend erbij te plakken. De groep is erg
enthousiast en serieus bezig geweest om samen tot deze
regels te komen. We hebben eerst benoemd wat we
willen en daarna hoe we dat willen zien. Dit zijn onze
Gouden Regels:
1. We zijn samen een leuke groep

We helpen elkaar en doen samen leuke dingen
2. We luisteren naar elkaar

We zijn stil, kijken en houden onze handen thuis
3. We behandelen elkaar met respect

We doen aardig tegen elkaar en accepteren elkaar
4. We werken en leren goed

We houden ons aan de afspraken van zelfstandig werken
en doen actief mee met de les
5. We pesten niet

We komen voor elkaar op, zeggen vriendelijke dingen en
blijven van elkaar af
6. Goed gedrag wordt beloond

Regelmatig een knip en bij 10 stickers trekken we een
beloning

Nu de Gouden Weken officieel zijn afgelopen wil niet
zeggen dat we niet meer bezig zijn met ons
groepsproces. We blijven samen werken aan een goede
en fijne sfeer. Onze eerste regel is niet voor niets: We
zijn samen een leuke groep.
Dan tot slot:
Oproep aan onze opa's en oma's:
Tijdens de Kinderboekenweek vinden wij het leuk als er
elke dag voorgelezen wordt door een opa of oma. Een
mooi verhaal of kinderboek uit de kinderjaren van opa en
oma. Dit kan van 5 oktober tot 13 oktober. Graag
doorgeven aan juf Sjoukje of juf Marjon.
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€ 23,00 per leerling.
U wordt vriendelijk verzocht uw bijdrage vóór vrijdag 7
oktober 2016 over te maken op:
IBAN NL 61 RABO 0156 6545 39 t.n.v. OR CBS
Wicher Zitsema
o.v.v. naam/namen + groep van uw kind(eren),
ouderbijdrage 2016-2017
* Voor alle duidelijkheid: schoolreis en kamp worden
niet uit de vrijwillige ouderbijdrage bekostigd, hiervoor
vragen we van u een apart, nog nader vast te stellen
bedrag.
Wilt u inzicht in het jaaroverzicht ouderbijdrage in 2015,
deze ligt ter inzage op school op het kantoor van Trijnie
Tuil.
* Mocht u om welke reden dan ook de kosten niet
kunnen betalen neem dan contact op met Diana
Lüürssen (0595-552601/ diana.luurssen@gmail.com).
(naam en toenaam zullen niet worden genoemd naar de
overige leden van de OC commissie).
Overblijf
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen dus ook de
overblijf is weer gestart!
We hebben wat nieuwe hulpen:
Fiona ten Have
Mariska van Dijken
Gerdy Bonnema
Marry Bleuming, Yolanda van Dijken en Margriet Zuidhof
zijn als vanouds weer aanwezig.
Ouderraad

Fiona is er op

maandag
dinsdag
donderdag

Marry is er op

dinsdag
donderdag

Margriet is er op

vrijdag

Oproep nieuwe OR-leden
Wij zoeken met spoed twee nieuwe ouderraadsleden
voor onze OR. Bent u ouder of verzorger en lijkt het u
leuk om mee te denken en te helpen met activiteiten
zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen, meldt u zich dan aan
bij onze voorzitter, Linda Spanjer. We vergaderen kort en
krachtig zo’n 6-8 keer per jaar. We zijn een gezellige en
betrokken commissie en bij veel activiteiten op school
helpen we mee. We hebben daarvoor uw hulp nodig!
Reacties kunt u sturen naar: spanjer5@hotmail.nl.
Zoals ieder jaar vragen wij, als Oudercommissie, van u
een vrijwillige financiële bijdrage voor het komende
schooljaar 2016-2017.
De bijdrage wordt gebruikt voor allerlei activiteiten voor
alle leerlingen van onze school waarvoor in het gewone
schoolbudget geen of onvoldoende ruimte is. U kunt
daarbij denken aan het voorleesontbijt, paasviering,
boekendag, sinterklaas, kerstviering, laatste schooldag
etc.

Zonder uw bijdrage kunnen deze activiteiten niet gedaan
worden!
Voor dit schooljaar vragen wij een ouderbijdrage van

De rest van de overblijfmoeders hebben wisselende
dagen.
Er wordt €1,30 per keer gerekend voor de overblijf, wilt u
uw kind het geld meegeven als ze op de overblijf komen?
Tevens kan er een strippenkaart aangeschaft worden
voor €13,00, daarmee kan uw kind 11 keer naar de
overblijf.
Zijn er klachten, ideeën of opmerkingen over de overblijf
dan kunt u bellen naar Marry Bleuming
0595-552986 of 06-10582093
(mailen kan ook altijd: m.bleuming@hotmail.com)
De was
Christine Koning gaat de was voor de school doen.
Bedankt Christine!
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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.

@wicherzitsema
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