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Kalender
Week 46
14-11
17-11
Week 47
21-11
22-11
25-11
29-11
02-12
06-12
09-12
16-12
19-12
20-12
21-12
22-12
23-12
26-12 t/m 8-1

Intekenen gesprekken
Leerlingenfocusgroep
Petra aanwezig
10-minutengesprekken
facultatief
16.00-17.00 uur Ouderfocusgroep
Petra tot 11.00 uur aanwezig
Trijnie afwezig
Nieuwsbrief 6
Maandsluiting 5/6
Petra aanwezig
Sinterklaasfeest
Trijnie afwezig
Nieuwsbrief 7
Maandsluiting 7/8
Leerlingenfocusgroep
Trijnie afwezig
Kerstviering in de groepen
Afscheid gebouw
Margedag
Margedag
Kerstvakantie

Op 21 november is er een bijeenkomst voor de
ouderfocusgroep (van 16.00 tot 17.00 uur in de
koffiekamer): alle ouders/verzorgers zijn hiervoor
uitgenodigd. Onder het genot van een kop koffie
bespreken we de ontwikkelingen op school.
Deze keer zal in het teken staan van leerKRACHT, het
concept waarmee wij werken op school. ‘Elke dag samen
een beetje beter.’ We vieren successen, stellen doelen
op, kijken bij elkaar in de klas en bereiden samen lessen
voor.
Heeft u belangstelling om een bordsessie bij te wonen en
hieraan mee te doen? Geeft u zich dan op via de mail
(t.tuil@noordkwartier.nl). U kunt dan ook onderwerpen
opgeven waar u het graag over wilt hebben.

Trijnie Tuil
Verhuizen
Op 22 en 23 december zijn de leerlingen vrij en gaat het
team inpakken. We kunnen daar goed uw hulp bij
gebruiken. Wilt u helpen? Geeft u zich dan op bij de
leerkracht.

Leerlingenfocusgroep en ouderfocusgroep

Het inpakken is begonnen.
Voorstellen GMR

De leerlingenfocusgroep vergadert één keer per maand
over de ontwikkelingen op school. Daarnaast vervullen zij
beurtelings de rol van ‘helper’ op het plein. Als er iets
gebeurt op het plein kunnen de helpers inspringen om te
helpen bij bijvoorbeeld het oplossen van probleempjes.

Mijn naam is Merel Robbe, samen met mijn man Paul en
onze kinderen wonen we in Middelstum. Onze zoon Max
zit in groep 4 en onze dochter Limke-Lot start na de
kerstvakantie in groep 1.
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Afgelopen zomer heb ik gereageerd
op de vacature voor GMR lid. Na
een korte sollicitatieprocedure ben
ik na de zomervakantie begonnen
en heb inmiddels al een aantal
vergaderingen bijgewoond. De
aankomende jaren zal ik mij
inzetten voor de GMR van Stichting
Noordkwartier. Ik doe dit met name
omdat ik graag een bijdrage wil
leveren aan de kwaliteit van het
onderwijs. Ook omdat ik door middel van de GMR invloed
kan uitoefenen op het beleid, dat door Stichting
Noordkwartier voor alle scholen wordt bepaald.
Nadat Janny Kooistra namens de Wicher Zitsema deze
zomer afscheid heeft genomen van de GMR, ben ik blij
dat de Wicher Zitsema opnieuw plaats heeft genomen in
de oudergeleding van de GMR. Zo hoop ik dat onze
school goed vertegenwoordigd blijft binnen de GMR van
Stichting Noordkwartier.
Wat is dat ook al weer de GMR?
Voor de 11 basisscholen van Stichting Noordkwartier is er
een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR overlegt ongeveer 10 keer per jaar met het
bestuur van Stichting Noordkwartier over het beleid dat
gevoerd wordt. U kunt hierbij denken aan de begroting,
personeelsbeleid, kwaliteit van onderwijs, hoe om te
gaan met het dalende leerlingenaantal in de regio, of de
noodzakelijke ver- en nieuwbouwplannen. Op sommige
punten heeft de GMR adviesbevoegdheid, op andere
punten instemmingsbevoegdheid. De GMR van Stichting
Noordkwartier wordt gevormd door betrokken
leerkrachten en ouders. Deze bestaat uit een
afvaardiging van alle 11 de scholen met een
personeelsgeleding (3 personeelsleden) en een
oudergeleding (3 ouders).
Rapporten
We missen nog een aantal rapporten die niet zijn
ingeleverd. Heeft u nog een rapport liggen, wilt u het dan
inleveren bij de groepsleerkracht? Alvast bedankt.
Glazen potten
Helpt u mee glazen potjes te sparen? We willen ze graag
gebruiken voor het afscheid van ons gebouw. U mag ze
inleveren in het speellokaal.
Tien minuten gesprekken facultatief
Afgelopen week zijn de ouders (per mail) uitgenodigd
door de leerkracht. Wanneer u niet bent
uitgenodigd maar wel graag op gesprek wilt komen, kunt
u intekenen op een lijst die volgende week in de klas
hangt. De tijden die beschikbaar zijn staan daarop
aangegeven.

Inhoud etui
De laatste tijd zien wij het steeds meer op school.
Pennen met lampjes, megapotloden, kneedgum en zelfs
stuitergum. Ontzettend leuk voor thuis, maar niet voor
op school. Veel kinderen laten zich hierdoor afleiden. Wilt
u hier als ouder rekening mee houden om
teleurstellingen op school te voorkomen. 'Gewone'
potloden, pennen en gum zijn natuurlijk welkom.
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2

Duplo
Tijdens het opruimen en sorteren van het speelgoed
komen we ineens tot de ontdekking dat wij nog veel
duplo missen... Misschien is het na de schoonmaak bij
iemand thuis blijven liggen of per ongeluk terecht
gekomen bij het eigen speelgoed?
Als dat zo is; we zouden het nog graag terug krijgen!
Groep 5/6
Vandaag hebben we alvast lootjes getrokken in de klas.
Het is de bedoeling dat de leerlingen wel een surprise
maken en geen gedicht. Op vrijdag 2 december vieren
wij het Sinterklaasfeest op school. De surprises mogen
vanaf 28 november meegenomen worden naar school.
Dan kunnen we dit tentoonstellen.
Groep 7/8
Petra Heemstra heeft aangegeven dit jaar Klasse-ouder
van groep 7/8 te willen zijn, bedankt!
We zijn in de groep heel hard aan het werk. Vandaag
leerden we woorden met th, zoals thermometer en....
een kopje thee!
Met rekenen leert groep 8 hoofdrekenen met
kommagetallen. Vooral de deelsommen zoals 21:3,5=6 of
30:1,25=24 zijn erg lastig. We leren bij deze sommen
een verhoudingstabel te maken, zodat je een som krijgt
die je wel makkelijk kan delen.
Daarna gaan we ook nog leren delen met breuken en
uiteraard verder met procenten.
Groep 7 leert optellen en aftrekken met kommagetallen
en breuken vergelijken.
De toetsen van de zaakvakken worden goed gemaakt. De
kinderen maken in de klas een samenvatting bij elke les,
dit staat als opdracht op de weektaak. Deze
samenvatting helpt bij het voorbereiden op de toets,
maar ook leren we zo hoe we straks op het VO kunnen
leren voor toetsen.
Vrijdag 2 december vieren we Sinterklaas. Vrijdag
trekken we lootjes. Iedereen maakt een surprise en een
gedicht (max. 4 regels). De surprises mogen (niet eerder
dan) vanaf maandag 28/11 tentoongesteld worden in de
gang. Het is ieder jaar weer een pracht en praal aan
creaties!
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Tot slot wil ik nog het volgende onder de aandacht
brengen: Er wordt door te weinig leerlingen goed
geoefend op bloon.nl. We zien dit ook terug in de
resultaten van de dictees. De kinderen kunnen thuis ook
oefenen op bloon.nl. Ieder blok staan er 4 rijen met
woorden klaar. Deze kunnen zo vaak als mogelijk
geoefend worden. Het herhaaldelijk lezen en
schrijven/typen van woorden zorgt voor het inslijten van
de juiste schrijfwijze.

@wicherzitsema
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