Nieuwsbrief
Week 40/41
29-09-2017

Kalender
5 oktober

11 oktober
13 oktober
18 oktober
20 oktober
23 t/m 29
oktober
1 november
3 november

Even voorstellen
Dag van de leerkracht +
landelijke staking primair
onderwijs ALLE LEERLINGEN
VRIJ
Start Kinderboekenweek
Nieuwsbrief 42/43/44
Open dag & inloopochtend
Boekendag (afsluiting
Kinderboekenweek)
Herfstvakantie
Leerlingfocusgroep
Nieuwsbrief week 45/46

Vanuit het managementteam
Komende donderdag 5 oktober leggen wij ons
werk neer. Bij deze willen wij u (ouders, maar ook
grootouders) oproepen om de petitie te tekenen
en de actie zo te ondersteunen. Dit kan via
onderstaande link:
http://www.ouders.net/2017/09/26/petitieouders-en-grootouders-eerlijk-salarisleerkrachten/

Mijn naam is Thea Enderlé en sinds september
2017 geef ik extra ondersteuning aan leerlingen op
cbs Wicher Zitsema.
Daarnaast ben ik werkzaam als intern begeleider
op Kind Centrum Noord in Delfzijl. (voorheen cbs
de Meerpaal)
Ik ben getrouwd met Reitze en samen hebben we
twee kinderen en drie kleinkinderen.
In mijn vrije tijd geniet ik van wandelen, tuinieren,
lezen of koken en onderneem ik graag gezellige
dingen met familie of vrienden.

Helaas zijn de problemen met ons mailsysteem nog
niet opgelost. Het kan voorkomen dat u onze mail
niet ontvangt, dat de mail in uw spambox komt of
dat u de mail 2 keer ontvangt. Er wordt aan
gewerkt, dank voor uw geduld.
Vrijdag 29 september zijn juf Greetje en meester
Paul alle groepen bij langs gegaan. In het kader van
‘samen elke dag een beetje beter’, voorzien wij de
leerkrachten van feedback over hun handelen. Dit
zullen wij regelmatig blijven doen.
Heeft u ons telefoonnummer al genoteerd?
0595-726017
Met vriendelijke groet,
Paul Roelfsema (directeur)
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Groep 1/2
We werken deze week en volgende week ook nog
over water.

We hebben de telrij tot 10 geoefend. Bewerkingen
van 1 meer en 1 minder gedaan (met visjes en
eendjes).
We leerden zelf de getallenrij te vormen: iedereen
moest met een getal op de goede plek gaan staan.
Rapporten:
Nog niet alle rapporten zijn binnen. Wilt u deze
nog bij de leerkracht inleveren wanneer dat nog
niet is gedaan?
Groep 3/4

Deze week zijn er door groep 2 huizen getekend en
moesten ze de leidingen met rietjes aanleggen
naar de wc en de badkamer en keuken.

We leerden een druppel borduren en plaatjes met
kleding uit een tijdschrift te knippen. Dat laatste
deed groep 1 ook plus een tekenopdracht met
wasco en ecoline.
Letter/klank:
Deze week is de m aangeboden.
Rekenen:

Alle kinderen hebben met de ik-doos verteld over
zichzelf. Zo leren we elkaar beter kennen. De foto's
kun je zien in de klas. We zijn nu druk bezig met de
regels in de klas. Welke regels vinden we belangrijk
en waarom. Wat gaat al heel goed en wat kan nog
beter. De eerste regel waar we aan gaan werken
is: Wees zuinig op je spullen. Dat doen we met het
"leerkrachtbord".
Groep 3
lezen: We zijn net begonnen met kern 2 van Veilig
Leren Lezen. In kern 2 leren de kinderen de
volgende vijf letters: n, t, ee, b, oo.
Met rekenen zijn we ook al bij blok 2. Daar
oefenen we met het tellen en terugtellen tot 20
(ook in sprongen van 2) en we leren hoe je de
getallen 3,4,5 en 6 kunt splitsen. Dit doen we met
het spelletje "bamzaaien". Je doet b.v. 5 blokjes
achter je rug. Laat zien hoeveel blokjes je in je ene
hand hebt. De ander moet dan zeggen hoeveel er
in de andere hand zitten.
Groep 4
Taal: We werken nu over het thema: "Wat eten
we vandaag" We leren welke dingen je op brood
kunt: leggen, smeren en strooien. Ook leren we het
verschil tussen bakken, braden en koken en maken
we ‘dubbelwoorden’ met deze ‘doewoorden’. Een
braadpan is een pan om te braden, een bakblik is
een blik om in te bakken en ga zo maar door.
Spelling: We hebben deze week een een toets
gehad over de afspraken: slak, wesp en staart. Het
komende blok werken we aan de afspraken: struik,
schaap en worst.
rekenen: In blok 2 leren we sommen over het
eerste 10-tal uit te rekenen. Hiervoor moet je goed
kunnen splitsen. Dat oefenen we regelmatig.
Verder oefenen we het tellen in stappen van 2, 3
en 10
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Groep 5/6

gegaan. De leerlingen van groep 7/8 komen langs
om kaarten en postzegels te verkopen.

In groep 5 en 6 hebben we vorige week zo goed
ons best gedaan bij de invaller dat we
donderdagmiddag als beloning speelgoedmiddag
hadden.
We hebben afgelopen week onze eerste les rots en
water gehad, wat was dat fijn. Leren om stevig te
staan uit te ademen en te focussen. Op de
eerstvolgende donderdag gaan we hier weer mee
verder. Foto's staan op Facebook.
De eerste rekentoets zit er alweer op en we zijn al
met blok 2 begonnen. Groep 6 gaat met grote
getallen vanaf 1000 bezig en groep 5 gaat met
getallen t/m 1000 bezig. Ook zijn we in groep 5
weer bezig met de tafels (6,7,8,9). Dus oefen thuis
ook weer met de tafels.
Het eerste blok van spelling zit er ook al weer op.
Volgende week beginnen we met
werkwoordspelling bij groep 6 en groep 5 blijft nog
even bij de regel van toren. Hoor je hem lang zet er
dan 1 op de gang.

Boekendag
20 oktober sluiten wij traditiegetrouw de
kinderboekenweek af met gezellige activiteiten én
een boekenmarkt.
Heeft u boeken die wij kunnen verkopen? U mag
ze inleveren bij het lokaal van groep 7/8. Wij
gebruiken de opbrengst om nieuwe boeken aan te
schaffen.

@wicherzitsema

Als laatste hebben we nog de vraag of u thuis nog
Donald Duckjes heeft of mr Bean stripboeken of
andere stripboeken waar u niets meer mee doet,
dan willen wij die wel graag bij ons in de klas. U
kunt ze inleveren bij juf Sjoukje.
Groep 7/8
De leerlingen hebben afgelopen week het
huiswerkboekje meegekregen. Daarin zit huiswerk
voor spelling, topografie en Engels. In het
huiswerkboekje zit een papier met daarop de data
voor de topotoetsen en toetsen Engels. Wilt u uw
kind helpen bij het leren?
Het Engelse huiswerk is veranderd vergeleken met
vorige schooljaar. Nu sluit het aan bij onze
methode 'Groove me'. Voor Engels moeten de
leerlingen de woorden in zowel het Nederlands als
het Engels kennen.
Ook zit er een blad in met tips voor het maken van
een spreekbeurt en boekbespreking. Op dit blad
hebben de leerlingen geschreven wanneer ze aan
de beurt zijn. Voor vragen kunt u terecht bij juf
Karin.
Kinderpostzegelactie
Deze week is de Kinderpostzegelactie van start
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