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Straks zitten we nog maar een paar weken in ons huidige
gebouw. De verhuizing komt nu heel dichtbij!
Op woensdag 21 december nemen wij afscheid van het
gebouw. Van 17.30 tot ongeveer 19.00 bent u allen
uitgenodigd om samen met uw kind(eren) en het team te
genieten van een broodbuffet. Afsluitend zullen we
gezamenlijk de lipdub bekijken in het Kwetternest.
Daarna nemen we afscheid van het gebouw en lopen we
gezamenlijk naar de nieuwe locatie.
Op 11 januari hebben we een nieuwjaarsreceptie. U bent
van harte welkom om samen met uw kind(eren) binnen
te komen voor een kopje koffie/ thee/limonade in de klas
en in de nieuwe hal van onze school.

Trijnie Tuil

Woensdag 21 december is de laatste dag dat u in de
school kunt. Zorg er a.u.b. voor dat er geen spullen meer
van huis op school zijn, want de school moet leeg!
Inpakken
Op de klussenlijst hebben veel ouders aangegeven te
willen helpen met inpakken. Om dit goed te organiseren
hebben we 10 mensen nodig op donderdag 22
december. Kunt u op deze dag helpen inpakken, wilt u
dit dan doorgeven aan Bert van Aller.
Verkoop spullen
We hebben meubilair (en nog wat spullen) dat we niet
mee kunnen nemen naar de nieuwe locatie. Op vrijdag
23 december mag u tussen 9.00 en 10.00 uur komen
kijken of er iets tussen zit wat u graag zou willen. U
herkent dit meubilair aan een sticker met ‘te koop!’ In de
personeelskamer kunt u dan een sticker halen met
‘verkocht aan…’ Daar zal ook een doos staan waar u een
vrijwillige bijdrage in mag doen. Tussen 12.00 en 13.00
uur heeft u vervolgens de gelegenheid om het meubilair
op te halen.
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!
Lampionstokjes
Alle kinderen lopen in een optocht naar het nieuwe
gebouw als we afscheid gaan nemen van het gebouw.
We doen dit met lampions die we in de klas gaan maken
op woensdagavond 21 december. Wilt u hiervoor dan de
lampionstokjes meegeven?
Fotoalbums op Facebook
Op de website http://www.wicherzitsema.nl/ kunt u
rechts onderin via een link op de Facebookpagina van
onze school komen (ook al hebt u zelf geen
Facebook). Op deze manier kunt u toch het laatste
nieuws en leuke foto's uit de groepen bekijken.
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Nieuws uit de groepen
Kerstbakjes
Maandag 19 december gaan alle kinderen kerstbakjes
maken op school.
Daarvoor is nog wel groen nodig! Het is de bedoeling dat
de kinderen dennengroen/ coniferentakken/ hulst/ mos/
etc. meenemen van huis.
Op school krijgen ze van de OR een bakje, oasis en een
kaarsje.
Kinderen van groep 2 gaan die ochtend naar het
Hippolytushoes om een kerstbakje te maken.
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 willen dat ook verborgen
pesten stopt'. Tijdens de lessen leren de kinderen wat
verborgen pesten is. Er wordt aandacht besteed aan
buitensluiten, roddelen en digitaal pesten. Daarnaast
leren de kinderen het herkennen van tegenstrijdige
communicatie.
Groep 5/6
In februari hoop ik mijn eindstage op de Wicher Zitsema
te mogen starten. Ik heb er ontzettend veel zin in! Ik ben
er van overtuigd dat ik een mooie tijd tegemoet ga,
waarin we met ons allen veel kunnen en mogen leren. Ik
zal altijd een leerling blijven, ook al ben ik straks de
leerkracht. Ik sta mede door deze kijk open voor gesprek
en hoop velen van jullie eens te spreken.
Ik zal van maandag tot en met woensdag voor groep 5/6
staan, onder begeleiding van Karin en Sjoukje.
Wederzijds vertrouwen en openheid is aanwezig
waardoor we goed op elkaar kunnen afstemmen. Dit
vinden we onderling belangrijk, maar hoort ook bij de
school. Spreek me dus gerust eens aan!

fietser of als je meerijdt in de auto. De komende
weken leren we over voorrang geven en krijgen.
Volgende week gaan we onder begeleiding van onze
klasse(n)ouder een kerstboompje figuurzagen waar een
waxinelichtje op kan staan. Dat staat vast gezellig tijdens
ons Kerstdiner.
Groep 7/8
De laatste dagen in ons lokaal, de laatste dagen gebruik
kunnen maken van het Kwetternest... Eigenlijk hebben
we er nu best wel zin om samen te verhuizen. In onze
maandsluiting komt dit ook naar voren: we zijn
onderweg, we weten nog niet precies hoe het zal zijn.
Maar we hebben hoop en vertrouwen dat het goed zal
zijn. We leggen hiermee de link naar Jozef en Maria
onderweg naar Betlehem en de Wijzen onderweg naar de
Koning.
Ondertussen werken en leren we gewoon door.
Procenten rekenen komt nu in beide groepen aan de
orde. En in groep 7 beginnen we met kolomsgewijs
delen. Dit gaat anders dan de vroegere staartdeling;
vraag er maar eens naar.
Groep 8 neemt met taal alvast een kijkje in het dagelijks
leven op het VO. Ieder jaar weer het leukste taalthema!
Huiswerk: let op! Groep 7 heeft 12 december een extra
toets Engels: alle geleerde woorden tot nu toe worden
herhaald!
Kinderkerstfeest
‘ZEG ZULLEN WE OP WEG GAAN’

Tweede Kerstdag
10:00 uur
Hoeksteenkerk, Burchtstraat 23, Middelstum

Iedereen is van harte welkom!

Ik houd ervan dingen op een creatieve manier te doen en
heb als ambitie dat elke les leuk is! Een veilige en open
sfeer om, op een leuke en goede manier te kunnen
leren.
Het enthousiasme spat er hopelijk vanaf, het valt niet
mee om beknopt een stukje als dit te schrijven. Ik heb er
veel zin en vertrouwen in!
Groetjes,
Juf Rolinke
In groep 5 zijn we tijdens de rekenlessen bezig met grote
keersommen (6x23) en deelsommen. In groep 6 zijn we
begonnen meteen hoofdstuk over breuken.
Met verkeer hebben we de afgelopen weken geleerd over
hoe je je moet gedragen in het verkeer als voetganger,
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