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Kalender

jullie allemaal het allerbeste en voor straks een heerlijke
zomervakantie. Bedankt voor alles!

18 juli
19 juli
21 juli

24-07 t/m 01-09

Schoolreis groep 1/2
19.00 tot 20.00 uur Einddienst
en afscheid groep 8
Laatste schooldag
Met het optreden van het
Ricciotti ensemble!
(extra informatie volgt nog)
Zomervakantie

Bedankt

Trijnie Tuil
Afscheid
We nemen afscheid van onze LIO (leerkracht in
opleiding) juf Rolinke. Ook nemen we afscheid van
meester Sander, juf Laura en juf Robin. Hartelijk dank
voor jullie fantastische hulp en inzet het afgelopen
schooljaar.

Het eind van het schooljaar nadert en voor mij betekent
dit ook de laatste dagen werken op de Wicher Zitsema.
Drie jaar heb ik directietaken mogen invullen op deze
mooie dorpsschool. In korte tijd is er veel gebeurd; met
name de verhuizing en de ontwikkelingen richting een
nieuw kindcentrum stonden centraal. Het concept
leerKRACHT hebben we verder vormgegeven; samen
elke dag een beetje beter worden. De bordsessies die
we wekelijks met het team deelden, worden nu ook
door de kinderen in alle groepen gedaan. De
taalontwikkeling stond centraal, het verbeteren van het
technisch lezen. Maar ook het invoeren van nieuwe
methodes, werken met ‘Snappet’, de eerste stap
richting gepersonaliseerd leren. ‘Groove me’ hebben we
aangeschaft, de nieuwe Engelse methode. Samen
werken aan de meervoudige intelligentie, via ateliers en
cultuureducatie. Samen werken aan onderwijs, mede
door de inbreng via de leerlingenfocusgroep en de
ouderfocusgroep. Dat vond ik heel waardevol.

Personeel schooljaar 2017-2018

Ik heb genoten van het werken met het team, de
kinderen en de ouders en kijk met een goed gevoel
terug. Vrijdagochtend zal ik natuurlijk aanwezig zijn bij
het grote slotfeest op het plein en de concerten van het
Ricciotti ensemble. Ik wil jullie allemaal heel erg
bedanken voor de bijdrage aan de ontwikkeling van
onze school.

Bedankt!

Komend schooljaar ga ik werken vanuit de flexpool VCO
Haren en wellicht dat ik nog eens mag invallen op de
Wicher Zitsema. Elke keer als ik de groepen bezocht en
zelf werkte met kinderen, genoot ik enorm. Dit maakt
ook dat ik ervoor gekozen heb in elke geval komend jaar
weer voor de klas te gaan staan.
Ik blijf nieuwsgierig naar de ontwikkelingen van de
Wicher Zitsema en zal deze zeker blijven volgen. Ik wens

LIO groep 1/2
Anne-Ruth van Essen-’t Lam komt van september tot de
kerstvakantie als LIO (leerkracht in opleiding) in groep
1/2.
Adjunct-directeur
Greetje Nomden is vanaf volgend schooljaar werkzaam
als adjunct-directeur op de Wicher Zitsema.
Hippolytusrun
De opbrengst van de Hippolytusrun is 725,- EUR!
Het geld zal besteed worden aan materiaal voor het
(toekomstige) schoolplein. Hartelijk dan voor uw
bijdrage. Kinderen: fantastisch gedaan!

Via deze nieuwsbrief willen we graag alle ouders
bedanken die ons het afgelopen jaar hebben geholpen!
Heel erg bedankt voor jullie hulp bij al die verschillende
activiteiten.
Op de laatste schooldag hebben we leuke activiteiten en
heerlijke taart, komt u dit met ons mee vieren?
TAART!
Wie heeft er zin om voor de laatste schooldag een taart
te bakken? Zodat we net als voorgaande jaren kunnen
genieten van een heerlijk taartenbuffet! Op de deur van
het speellokaal hangt een opgavepapier.
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Hier kunt u uw naam invullen evenals het soort taart dat
u gaat bakken en voor hoeveel personen. Opgeven kan
ook via de mail: spanjer5@hotmail.nl.
Graag opgeven voor maandag 17 juli!
We hopen op héél veel lekkers!!!
m.v.g. Linda Spanjer, namens het team en de O.R.
Schoonmaak kleuterklassen!
We willen graag met schoon speelgoed en een schone
klas het nieuwe schooljaar beginnen.
Je kunt bij de kleuterklas een plastic zak met speelgoed
meenemen en dat thuis schoonmaken.
Maar je kunt ook op dinsdag 18 juli onder schooltijd in
de klas komen schoonmaken.
Wij zijn dan op schoolreisje.
We hopen dat er heel veel vaders en moeders zijn die
ons meehelpen, zodat alles zo weer schoon is.
Alvast bedankt!
Groep 3/4
We nemen afscheid van Jasmijn Brouwer en van
Maureen Mooi. Zij gaan na de zomervakantie naar de
Wilster. We wensen hen een fijne tijd op deze nieuwe
plek.
Woensdag vieren meester en juf hun verjaardagen in de
klas.
Groep 5/6
Wij nemen afscheid van Rafaël Brouwer. Na de
zomervakantie start hij op de Wilster. We wensen hem
veel succes en plezier.
Afgelopen week hebben we de laatste toetsen gemaakt
en hebben we hard gewerkt om de werkboekjes uit te
krijgen.
Ondertussen zijn we aan het oefenen voor de
einddienst en ruimen we het lokaal al een beetje op.
Woensdag 19 juli hebben we nog een leuk uitstapje en
gaan we naar de boerderij van familie Pastoor.
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