Nieuwsbrief
Week 36-37
01-09-2017

Kalender
4 september
4 september
15 september
21 september

Eerste schooldag start 8.25 uur
Jaaropening (10.30 uur) met alle
leerlingen
Volgende nieuwsbrief
Informatieavond (uitnodiging
volgt)

Vanuit het managementteam (MT):
Na vier jaar van afwezigheid ben ik weer terug op de
plek waar ik ben begonnen. Nu alleen in een andere rol.
Voor sommigen ben ik misschien een bekend gezicht,
maar lang niet voor iedereen.

ontwikkelingen en vorderingen met betrekking tot het
schooljaarplan. Juf Greetje zal zich in de volgende
nieuwsbrief voorstellen.
Komende week wordt de bijlage schoolgids afgerond en
krijgt uw kind een exemplaar mee naar huis. In de
bijlage schoolgids vindt u alle praktische informatie voor
dit schooljaar.
Op donderdagavond 21 september organiseren wij de
informatieavond voor alle ouders. Bij deze wil ik u alvast
van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.
Ik hoop dat wij met alle leerlingen, ouder(s)/verzorger(s)
en teamleden er een prachtig jaar van gaan maken.
Met vriendelijke groet,

Paul Roelfsema (directeur)

Mijn naam is Paul Roelfsema en sinds 1 augustus 2017
ben ik directeur van cbs Wicher Zitsema. Naast deze
school, ben ik ook directeur van cbs Roemte te
Loppersum.
Ik woon samen met mijn vrouw Paula en de kinderen
(Esmee, Thomas & Juda) in Groningen. Alvast leuk om te
noemen: In november verwachten wij nog een meisje!
Mijn hobby’s zijn muziek en films/series kijken. Ook ben
ik dol op een lekker hapje eten buiten de deur.
Zoals u in de titel kunt lezen, geven wij als
managementteam (MT) leiding aan cbs Wicher Zitsema.
Het MT bestaat uit juf Greetje, juf Petra en
ondergetekende. De taakverdeling is als volgt:
Juf Greetje: personele zaken
Juf Petra: intern begeleider (zorg en ondersteuning)
Meester Paul: kwaliteit, financiën, huisvesting &
communicatie.
Onze aanwezigheid vermelden wij altijd in de
nieuwsbrief en wij houden u op de hoogte van

Aanwezigheid managementteam:
Paul
Week 36: maandagochtend,
dinsdagmiddag en donderdagmiddag.
Week 37: dinsdagochtend,
donderdagmiddag en vrijdagochtend.
Greetje
Week 36:
Week 37:
Petra
Week 36: donderdag
Week 37: donderdag
Personeel schooljaar 2017-2018
Vanaf maandag zal er nog een nieuw gezicht op school
te zien zijn. Juf Thea Enderle komt ons team versterken.
Juf Thea gaat buiten de groep met leerlingen aan de
slag. Naast onze school is zij ook werkzaam als intern
begeleider op cbs De Meerpaal te Delfzijl.
In de volgende nieuwsbrief zal juf Thea zichzelf
voorstellen.

@wicherzitsema
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