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Kalender
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

Geboorte
Petra aanwezig
Sinterklaasfeest
Trijnie afwezig
Nieuwsbrief 7
Maandsluiting 7/8
Leerlingenfocusgroep
Trijnie afwezig
Kerstviering in de groepen
Afscheid gebouw
Margedag
Margedag
Kerstvakantie

Sinterklaas
Vrijdag 2 december vieren we Sinterklaas op school. De
Art-Deco groep heeft de school alweer mooi aangekleed
en overal in de school zijn Pietjes te zien. Stoombootjes
worden geknutseld en in het speellokaal kun je echt
Pietengymnastiek beoefenen. In de bovenbouw worden
surprises gemaakt en gedichten geschreven. Een
spannende en tegelijkertijd een hele gezellige tijd. Ik
wens u allen een fijn Sintfeest toe!

Trijnie Tuil

Liza, Jacob en Pieter hebben een broertje gekregen. Hij
heet Ben. De kinderen van groep 3 en 4 hebben
dinsdagmiddag een slinger voor hem geknutseld. We
wensen Jacob, Pieter, Liza en hun ouders heel veel geluk
met Ben!
Sinterklaas
Vrijdag 2 december komt Sinterklaas bij ons op school.
We hebben gekozen voor de vrijdag, omdat de jongsten
’s middags vrij zijn. We houden op deze manier de rust
en kunnen de maandag daarop weer rustig starten met
de nieuwe week.
Het zou fijn zijn als de straat voor school vrij kan blijven
met auto`s zodat we Sint goed aan zien komen. De
kinderen wachten op het plein op Sint en zijn pieten.
Willen de ouders, die dat leuk vinden om te zien, dan
(aan de overkant) op de stoep wachten en kijken?
Vrijdag 25 november
Schoen (boot) zetten groep 1,2,3,4
Voordat we naar huis gaan zingen we voor Sinterklaas.
We hopen dat piet het hoort en we maandag iets in onze
stoomboot vinden! Want die hebben we in de klas op
tafel gezet...
Kerstviering woensdag 21 december
We vieren dit jaar kerst in de eigen groep (zonder
ouders). De kinderen krijgen `s ochtends van de
ouderraad wat te drinken en iets lekkers.
Groep 1, die normaal gesproken vrij is op woensdag,
mag natuurlijk ook komen om het kerstfeest mee te
vieren in de groep!
Alle kinderen gaan, met het afscheid nemen van onze
school, lopen in een optocht naar het nieuwe gebouw.
We doen dit met lampions die we in de klas gaan maken
op woensdagavond 21 december. Wilt u hiervoor dan de
lampionstokjes meegeven?
Verkeerssituatie
Momenteel wordt er gebouwd aan de tijdelijke locatie.
Dat betekent dat het erg druk is qua verkeer rondom de
school. We willen u vragen zoveel mogelijk lopend of op
de fiets te komen. Mocht u met de auto komen, dan
graag parkeren in één van de zijstraten in de daarvoor
bedoelde parkeervakken.
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Oproepje

Uitnodiging voor alle kinderen van Middelstum

Voor het afscheidsfeestje van het
schoolgebouw verzamelen we glazen potjes. We kunnen
er nog meer gebruiken! Wilt u uw kind ook drie
waxinelichtjes meegeven? Die verzamelen we dan op
school en doen we in de potjes.
Magazijn
We stoppen tijdelijk met het verzamelen van materialen
voor in het magazijn aangezien we binnenkort moeten
verhuizen.
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
May, Jurre, Evelien en Liza zijn vier geworden en zijn nu
ook bij ons op school. Veel plezier bij ons op CBS Wicher
Zitsema!
Groep 5/6
Kranten en tijdschriften
Voor opdrachten van begrijpend lezen hebben wij
regelmatig kranten en tijdschriften nodig. Deze kunt u
inleveren bij groep 5/6 op het aanrecht. Alvast bedankt!
Stand van zaken ouderbijdrage
Bij deze willen we nogmaals een oproep doen aan alle
ouders/verzorgers om de ouderbijdrage voor het
schooljaar 2016-2017 zo spoedig mogelijk over te maken.
Iedereen die dit inmiddels heeft gedaan willen we
hartelijk bedanken. Van deze bijdrage wordt onder meer
het sinterklaasfeest betaald, het kerstfeest, het
voorleesontbijt, de boekendag, de paasviering en de
laatste schooldag. U begrijpt dat wij dat niet kunnen
organiseren zonder uw bijdrage. Mocht u problemen
hebben met het betalen van de ouderbijdrage of mocht u
hierover vragen hebben dan kunt u terecht bij de
penningmeester van de Ouderraad: Anneke Huizinga, via
telefoonnummer 0595-551071 of via de mail:
anneke-bir@hotmail.com
Met vriendelijke groeten van de Ouderraad

Onderwerp: Een musical met jou in de hoofdrol!
Ben je tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het jou ook zo leuk
een keer te schitteren in een musical? Nou, dat kan! Op
zaterdag 4 februari 2017 verzorgt theatergroep De
Vliegende Speeldoos een heel bijzonder, leuk en flitsend
programma, waarbij we in maar liefst één dag een
musical gaan instuderen!
De musical heet ‘Mozes’ en gaat over Mozes die een wel
hele bijzondere en belangrijke opdracht krijgt.
Een onvergetelijke ervaring! De musical wordt in één dag
met jullie ingestudeerd onder begeleiding van echte
acteurs, zangers en dansers. Aan het eind van de dag
spelen jullie samen met hen een fantastisch en stralend
optreden. Uiteraard voor echt publiek! Want voor de
voorstelling aan het eind van de dag zijn natuurlijk al
jullie ouders, verzorgers, broertjes en zusjes, opa’s en
oma’s, ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes van
harte welkom om te komen kijken naar de musical
‘Mozes’.
De dag begint om 10:15 uur voor de kinderen van groep
3 t/m 8. Kinderen van groep 1 & 2 worden om 12:30 uur
verwacht. De voorstelling van de musical begint om
16.00 uur en zal tot ca.
17.30 uur duren.
Waar? In de Hoeksteenkerk, Burchtstraat 23,
Middelstum.
Wil je meedoen met deze bijzondere musical en deze
leuke dag, die je nooit meer zult vergeten, stuur dan een
mailtje met je naam, leeftijd, basisschool en groep,
telefoonnummer en emailadres naar Alyke zuidhof
zuidhof@planet.nl of Tria vd Valk tzwerver@zonnet.nl
Er kunnen maximaal 120 kinderen meedoen, dus reageer
snel, want vol = vol!
T.z.t. ontvang je dan van ons nadere informatie over
deze dag. Graag tot dan!

Alyke Zuidhof en Tria vd Valk

@wicherzitsema
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