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Kalender

Van de medezeggenschapsraad (MR)

18 oktober
20 oktober

23 t/m 29
oktober
1 november
1 t/m 10
november
3 november
10 november

Open dag & inloopochtend
Boekendag (afsluiting
Kinderboekenweek) vanaf
9.30 belangstellenden
welkom
Herfstvakantie
Leerlingfocusgroep
10-minuten gesprekken
Nieuwsbrief week 45/46
Maandviering door groep
5/6 (8.30uur)

Vanuit het managementteam
Wij sluiten de eerste periode op school alweer
bijna af. De tijd vliegt voorbij. De
Kinderboekenweek staat voor de deur en wij willen
dit met elkaar afsluiten op vrijdag 20 oktober. U
komt toch ook even kijken?
De nieuwbouw is de volgende fase ingegaan, het
zogeheten technisch ontwerp. Hierbij gaat het niet
zozeer om de inrichting, maar wel over
verlichting/toiletten/WiFi/etc.

Week
42
Week
44

Meester
Paul
Woensdag,
donderdag
Dinsdag,
woensdag

Juf Greetje

Juf Petra

Donderdag

Dinsdag

Vrijdag

Donderdag

Van de ouderraad (OR)
De ouderraad bestaat vanaf dit schooljaar uit de
volgende leden:
Jessika van der Ploeg, Linda Spanjer, Willeke
Wieringa, Daniëla Dijkema, Ineke Wiersema,
Wieneke Vegter, Corine Visscher en Anneke
Huizinga.

De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 personen.
Anneke Timmers en Dinie Bouwsema vanuit het
team, Janneke Wijlhuizen en Jeanet van der Ploeg
vanuit de ouders. De zittingstermijn is 4 jaar. Voor
Janneke en Jeanet geldt dat hun 4 jaar erop zitten.
Om de continuïteit te waarborgen, is er nu een
rooster van aftreden opgesteld, elk jaar 1 nieuw
lid, waarbij ouder- en personeelsgeleding elkaar
afwisselt. Dat houdt in dat er nu een vacature is
voor 2 jaar en een vacature voor 4 jaar. Janneke en
Jeanet zijn bereid deze vacatures op te vullen en
zijn herkiesbaar.
Indien er andere ouders zijn die zich beschikbaar
willen stellen voor de MR, kunnen zij zich
aanmelden via
mr.wicherzitsema@noordkwartier.nl
of bij juf Anneke (a.timmers@noordkwartier.nl)
Ook eventuele bezwaren tegen een herverkiezing
van Jeanet en of Janneke kunnen daar
doorgegeven worden.
Indien er voor 1 november geen gegronde
bezwaren zijn binnengekomen of andere
kandidaten zich aangemeld hebben, gaan we er
vanuit dat Janneke en Jeanet zijn herkozen.
MR-vergaderingen zijn openbaar en zullen van
tevoren worden aangekondigd in de nieuwsbrief.

Boekendag
Vrijdag 22 oktober sluiten we de
Kinderboekenweek af met onze traditionele
boekendag. In de school zijn allerlei leuke
activiteiten en er is een boekenmarkt. Vanaf
9:30uur bent u als ouders en belangstellenden ook
hartelijk welkom om een kijkje te nemen en de
boekenmarkt te bezoeken. De opbrengst van de
verkoop is voor de aanschaf van nieuwe
leesboeken.

Vanuit team Wicher Zitsema: Jolanda Huiberts
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Groep 1/2
Afgelopen week zijn we met groep 1/2 begonnen
met werken over de kinderboekenweek. We lezen
lekkere spannende boeken. De boeken die we nu
centraal hebben staan zijn: 'De gruffalo' en 'Het
kind van de gruffalo'. We leren en werken over de
gruffalo. We spelen het verhaal uit aan de hand
van echte gruffalo- en muis handpoppen. In de
poppenkast mogen kinderen ook zelf met de
gruffalo en de muis spelen. Daarnaast hebben we
een hele spannende voeldoos, hier kunnen we
voorwerpen in stoppen. Door te voelen komen we
er achter wat er in de voeldoos zit.
Afgelopen week hebben we de letter r geleerd.
Heel veel kinderen hebben de letter r in hun naam!
Groningermuseum:
Op 14 november gaan we met groep 1/2 naar het
Groninger Museum. We werken dan over het
thema: kunst. En wat is er nu leuker dan een
museum van binnen bekijken en je eigen kunst
maken in het atelier. We gaan met de cultuurbus
naar het Groninger Museum. De bus vertrekt om
08.25 en rond 11.40 zullen we weer terug zijn.

Dag van de duurzaamheid:
Dinsdag 10 oktober was het de landelijke Dag van
de Duurzaamheid. Dit jaar was het thema van de
Dag van de Duurzaamheid: voedsel. Op deze dag
heeft Cissy Bronts van platform duurzaamheid bij
ons in de klas voorgelezen en met ons gepraat over
het milieu en duurzaamheid.

Maak niet teveel eten want dan moet je heel veel
weggooien. Neem geen pakjes drinken mee naar
school maar doe het in een beker. Zo hebben we
minder afval.

Groep 5/6

Groep 3/4
Vanmorgen stond er zomaar een schatkist in de
klas, maar hij kan nog niet open. Gelukkig was er
ook een schatkaart bij, daar stond in dat wie 15
min goed leest een puzzelstukje krijgt. Als de
puzzel compleet is kan de schatkist open.
Spannend, wat zou er in zitten???
Stage:
Dieuwke de Boer (1e jaars PABO) komt stage lopen
in groep 3/4. Ze is er elke dinsdag en soms een
hele week.
Groninger museum:
Woensdag 15 november gaat groep 3/4 met de
cultuurbus naar het Groninger museum. We gaan
leren over de Groninger kunstenaarsvereniging DE
PLOEG. We gaan hun schilderijen bekijken en
mogen in het atelier ook zelf een kunstwerk
maken.

We zijn begonnen met de Kinderboekenweek.
"Lekker spannend" is het thema. We hebben
woensdagochtend in het donker met een
openhaard op het digibord en spinnen in de klas
gelezen, super spannend. (kom gerust even kijken
in de klas)
Met rekenen in groep 5 zijn we weer bezig met de
tafels(blijf die ook thuis oefenen!) we gaan splitsen
met getallen t/m 1000 en leren delen. In groep 6
leert cijferend optellen en plattegronden lezen ook
m.b.v. de schaal.
We zijn begonnen met Brandaan de tijd van de
boeren en de jagers. Met spelling hebben we de
regel van woorden die eindigen op -d (honderd).
En in groep 5 gaan we bezig met gesloten
lettergreep (torren).
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Groep 7/8
We zijn al aardig op weg met onze 3D-printer!
"Kalmte kan u redden" zei een leerling uit groep 8.
Want rust en kalmte is wel nodig bij zo'n
ingewikkeld technisch project. We hebben gelukkig
ondersteuning van Klaas, Johanna en Arjan.
Groep 7 leert cijferend vermenigvuldigen met en
zonder onthouden. Dat rekent lekker vlot! De
tafels goed kennen, komt nu goed van pas. In
groep 8 leren we vermenigvuldigen met breuken.
De eerste zaakvak-toets is geweest. Wanneer de
leerlingen in de les goed luisteren en zelf de vragen
maken, zijn ze in staat de toets voldoende te
maken. We leren echter ook samenvatten. Deze
samenvatting kunnen de leerlingen thuis nog eens
lezen.
Volgende week is juf Marjon afwezig op donderdag
en vrijdag. Juf Karin is er dan.

@wicherzitsema
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