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Kalender

Berichten vanuit de Ouderraad

Dinsdag 7 november

Vrijdag 10 november

Dinsdag 14 november
Vrijdag 17 november

Omgevings- en
verkeerscommissie
nieuwbouw
Kindcentrum
Maandviering groep 5/6
(de ouders van groep
5/6 zijn van harte
welkom)
Teamsessie
Volgende nieuwsbrief

Vanuit het managementteam
De eerste week na de herfstvakantie zit er alweer op. Er
wordt druk gewerkt aan lampionnen en voor je het
weet zitten wij midden in Sinterklaas, vervolgens Kerst.
Persoonlijk vind ik deze maanden altijd erg gezellig in
school.
Verderop in de nieuwsbrief graag uw aandacht voor de
situatie rondom overblijf.
In de bijlage vindt u een mededeling inzake een
personele wisseling bij ons op school. Hierbij het
verzoek om deze mededeling goed te lezen.
Met vriendelijke groet,
Paul Roelfsema
Aanwezigheid managementteam
Week 45
Meester Paul Woensdag en
vrijdagochtend
Juf Greetje
Vrijdag
Juf Petra
Maandag

Week 46
Dinsdag en
vrijdag
Woensdag

Noordkreet: Overblijf
De brandbrief inzake overblijf heeft helaas niet het
gewenste effect gehad. Dit is de laatste oproep voor
extra handen tijdens overblijf. De situatie is op sommige
dagen zo onacceptabel, dat bij uitval door ziekte van
een overblijfouder er geen vervanging is. Gevolg is dat
het team dan deze taak moet overnemen.
Dus: Ouders, opa's/oma's, ooms en tantes, buurmannen
en buurvrouwen. Wie zou mee willen werken met
overblijf op onze school? Aanmelden kan via: Marry
Bleuming (tel. nr. 0595-552986).

Ouderbijdrage
Onlangs vroegen wij in de nieuwsbrief aandacht voor
het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Van deze
bijdrage worden extra activiteiten betaald, die niet tot
het gewone lesprogramma behoren. U kunt hierbij
denken aan Sinterklaas, kerstviering, boekendag,
voorleesontbijt, paasviering, laatste schooldag en
andere speciale activiteiten.
Wij verzoeken u vriendelijk de ouderbijdrage zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk 17 november 2017 naar ons
over te maken.
De ouders/verzorgers die dit al hebben gedaan, willen
we hartelijk bedanken.
Voor dit schooljaar vragen wij een ouderbijdrage van €
23,00 per leerling. U kunt dit bedrag als volgt
overmaken naar:
IBAN NL 61 RABO 0156 6545 39
t.n.v. OR CBS Wicher Zitsema
o.v.v. naam/namen + groep van uw kind(eren),
ouderbijdrage 2017-2018
Mocht u problemen ondervinden om de vrijwillige
ouderbijdrage te kunnen betalen, dan kunt u contact
opnemen met de penningmeester van de Ouderraad,
Anneke Huizinga, via telefoonnummer 0595 551071 of
via de mail: anneke-bir@hotmail.com
Klussenlijst
Daarnaast vragen wij uw aandacht voor de klussenlijst,
die enige tijd geleden is verspreid onder de oudste
leerlingen van onze school.
Wij verzoeken u vriendelijk deze lijst z.s.m. in te leveren
bij de leerkracht, zodat wij de ouderhulp voor het
lopende schooljaar snel en duidelijk in kaart kunnen
brengen.
Met vriendelijke groeten van de Ouderraad
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Bericht vanuit de Medezeggenschapsraad
In de vorige nieuwsbrief plaatsten we een bericht
omtrent de invulling van de oudergeleding. Er heeft
naast de 2 herkiesbare leden, zich niemand anders
kandidaat gesteld. Dat betekent dat de MR verder gaat
in de huidige samenstelling.
Groep 1/2
Na een week herfstvakantie, zijn we maandag weer van
start gegaan. We werken over het thema 'herfst'. In de
rekenhoek kunnen we egeltjes voorzien van het goede
aantal stekels. Deze week en volgende week werken we
hard aan onze lampion. Omdat Sint Maarten er
aankomt, zijn we veel aan het oefenen op nieuwe
liedjes. Deze week leerden we dit liedje met gebaren:

Groep 3/4
Taal: We werken deze weken over het thema “Hoe heet
je”. Wat moet je allemaal vertellen als je lid van de
bibliotheek wilt worden.
Rekenen: Groep 3 oefent met het splitsen van getallen
tot 10. We hebben nu de vriendjes van de 10 geleerd.
Groep 4 oefent met klokkijken 5 over, 5 voor, 10 over en
10 voor.
Groninger museum:
15 november gaat groep 3/4 naar het Groninger
museum. We vertrekken al om 8.25 uur. Om 12.15 uur
zijn de kinderen weer op school.
Groep 5/6
Na de herfstvakantie zijn we alweer een week bezig. Bij
groep 6 leren we cijferend optellen en groep 5 leert
delen. Denkt u thuis aan het oefenen van de tafels? Bij
spelling is groep 6 bezig met de werkwoordspelling en
groep 5 oefent met gesloten lettergreep (torren). Ook
zijn we tijdens atelier begonnen met de zelfgekozen
lampionnen. Een heel karwei, maar ze worden erg leuk.
Volgende week vrijdag is onze maandviering. U bent van
harte welkom om dit bij te wonen. We starten zo rond
half 9.

Vraagje: mocht u kleding in een kleutermaat wegdoen,
denk dan eens aan ons. Wij kunnen vooral makkelijke
(jogging) broeken gebruiken wanneer er een ongelukje
is geweest... ook is er wel behoefte aan
meisjesonderbroekjes en een extra paar sokken.
Als uw kind regelmatig een ongelukje heeft is het
sowieso handig dat er een verschoning in de tas zit.

Groep 7/8
Rots en water
In september hebben juf Sjoukje en juf Karin de 3
daagse rots en watertraining gevolgd. Voor meer
informatie verwijzen we naar www.rotsenwater.nl. Vier
weken geleden zijn we in groep 5 t/m 8 begonnen met
de eerste rots en waterlessen. Daarnaast blijven we, net
als afgelopen jaren, werken met onze methode KIVA.
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 praten met elkaar en
gebruiken daarbij ik-taal.' Tijdens de lessen leren de
kinderen wat communicatie is en het verschil tussen jijen ik-taal. Verder leren de kinderen wat ze kunnen doen
om aan te sluiten bij een groep.
Rapporten
Heeft u thuis nog een rapport? Neem hem dan weer
mee naar school.

Groninger museum:
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.

@wicherzitsema

Ook hebben we deze week de letter o geleerd. We
hebben geoefend met lopen, klappen en stampen op de
maat.
Groep 1 en 2 gaan vrijdag 10 november lopen met hun
op school gemaakte lampions. U hoeft daarvoor geen
stokje met lichtje mee te geven; het is overdag en we
zien die lichtjes niet goed. Desalniettemin is het wel leuk
om even met de lampions in de Vlasstraat te lopen. We
doen dat tussen 11 en 12 uur.
We hebben al liedjes geoefend met juf Anne-Ruth die
we kunnen gaan zingen!
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