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VOORJAARSVAKANTIE

De LIO-periode van juf Marije en meester Sander is
afgerond. Afgelopen dinsdag hebben ze een heerlijke
lunch bereid voor het team en hebben we afscheid
genomen. Bedankt voor jullie geweldige bijdrage dit
schooljaar!
Meester Sander is nu werkzaam in groep 1/2 als
onderwijsassistent op de maandag- , dinsdag- en
donderdagmorgen. Tot de zomervakantie zal hij blijven.

Een nieuw jaar, een nieuwe school!
We hebben een goede start gemaakt op onze nieuwe
plek. Samen met kinderen en ouders zijn we het jaar
begonnen in de nieuwe hal met koffie/thee, ranja en
nieuwjaarsrolletjes. Er was een grote opkomst; kinderen
en ouders waren enthousiast over de nieuwe plek. Het
team is ook enthousiast weer aan de slag gegaan!

De Art-Deco groep heeft onze school alweer mooi
aangekleed!
Afspraken rondom parkeren nieuwe locatie

Droom, durf, doe en deel in het nieuwe jaar, een nieuw
begin. Vier het leven om je heen!
Link van de lipdub:
https://www.youtube.com/watch?v=ny8mYTsz59U&featu
re=player_embedded

Trijnie Tuil

Bij onze school wordt nog gewerkt aan de
parkeerplaatsen. We vragen u zoveel mogelijk lopend
en/of op de fiets te komen. Voor de parkeerafspraken
hanteren we de huidige afspraken: parkeren gebeurt
zoveel mogelijk in de parkeervakken aan de doorgaande
weg, of bij de sporthal. De weg vanaf de
Boerdamsterweg naar de school toe mag (nog) niet
gebruikt worden.
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.
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Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
We zijn begonnen in de nieuwe school! Het is even
wennen en soms nog zoeken waar alles ook al weer
staat. De kinderen pakken het gauw op en lijken weer in
het ritme te komen.
We mochten Limke-Lot en Tijmen verwelkomen in groep
1! We hopen dat ze een fijne schooltijd bij ons krijgen.
We werken over de winter deze weken en vanaf
volgende week nemen we de Cito taal-en rekentoets bij
de kinderen af. Dan spelen we vooral over de winter en
hebben minder "knutselwerkjes".

Middelstum. Ook voor oudere kinderen is het nog leuk
om eens voor te lezen of samen een boek te lezen.
N.B. De oudergesprekken voor groep 8 zullen
plaatsvinden in week 7. Binnenkort ontvangt u hiervoor
een uitnodiging.
School Kerk Gezinsdienst
Op zondag 26 maart zal er weer een School Kerk
Gezinsdienst gehouden worden.
Wij zijn nog op zoek naar ouders die ons hierbij willen
helpen.
Lijkt het je leuk om deze dienst samen met ons voor te
bereiden? Dan horen wij het graag!

We leerden de letter/klank: rrrrr
We "gooiden de wakken open" voor punten: wie had de
hoogste score?

Jeanet vd Ploeg en Alyke Zuidhof (zuidhof@planet.nl)

Er hangen geen luizenzakken meer en is er dus meer
kans op rondzwervende handschoenen, mutsen en sjaals.
Wilt u ook aan uw kind leren de mutsen en sjaals in de
mouwen van de jas te doen en eventueel de wanten aan
een koordje door de jas te rijgen?
Zo hebben ze, als ze hun jas pakken, meteen alles bij
zich wat ze aan moeten trekken.

Onderwerp: Een musical met jou in de hoofdrol!

Dinsdagochtend is er gym in ons eigen speellokaal.
Elke donderdagochtend gymmen de kleuters nu in de
gymzaal voor het beweegdiploma van Nijntje.
Het is fijn als de kinderen dan makkelijke kleding aan
hebben, dus liefst geen maillot of kleine knoopjes, enz.
Herinnering: We hebben nog vaak een banaan die geen
sneetje heeft bij de steel. Dan krijgen ze hem of niet
open of het wordt een bananenmoes. Er zijn inmiddels
dertig kinderen en het is heel wat werk alle bekers/
bananen/bakjes e.d. open te krijgen! Denkt u alstublieft
met ons mee zodat de kinderen ook meteen kunnen
beginnen met eten wanneer het pauze is, bedankt!
Groep 7/8
We zijn gestart met de Zilveren Weken. In de eerste
weken na de kerstvakantie besteden we extra aandacht
aan groepsvormende activiteiten en aan de (werk)sfeer
in de groep. We hebben teruggekeken op het eerste half
jaar en plannen gemaakt voor de komende maanden.
Daarnaast bereiden we ons voor op de citotoetsen; daar
starten we komende week mee.
Met geschiedenis zijn we aangekomen in het Romeinse
Rijk. Deze keer gaan de kinderen zelf een onderwerp
uitwerken en aan elkaar presenteren. In plaats van een
toets, krijgen de kinderen daar een beoordeling voor.
Woensdag 25 januari starten we de dag met een
voorleesontbijt.

Uitnodiging voor alle kinderen van Middelstum

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

Alle kinderen van groep 7/8 krijgen ivm de actie
Nederland Leest, het boek Drakeneiland van Lydia Rood.
Dit wordt mogelijk gemaakt door de Bibliotheek in
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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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