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Maandag 20 november
Maandag 27 november
Woensdag 29 november
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Dinsdag 5 december

Afscheid juf Petra
Informatieavond PO-VO
Delfzijl
Teamsessie
MR vergadering (10.30)
Sinterklaas (onderbouw
's middags vrij)

Vanuit het managementteam
Bij deze wil ik eerste alle ouders bedanken die op één of
andere manier de felicitaties hebben overgebracht na
de geboorte van Naomi. Heel leuk om deze
betrokkenheid te ervaren.
De komende periode ben ik minder aanwezig i.v.m. een
aantal verlofdagen. Juf Greetje is er wekelijks een dag
extra.
Komende week nemen wij afscheid van juf Petra. U
leest hier meer over verderop in de nieuwsbrief.
Afgelopen donderdag ben ik bij een vergadering
geweest inzake het plein van het nieuwe Kindcentrum.
Er is in grote lijnen getekend wat wij graag bestraat
willen zien en wat gras (of ander groen) moet worden.
Inhoudelijk gaan wij met een comité en de
leerlingfocusgroep invulling geven aan het plein.
Uiteraard doen wij dit met alle partijen in één keer.
Heeft u de nieuwe boeken op de kast bij groep 5/6 al
gezien? Geweldig toch?
Met vriendelijke groet,
Paul Roelfsema
Aanwezigheid MT
Week 47
Meester
Donderdagmiddag
Paul
Juf Greetje
Maandag en dinsdag
Juf Thea

Dinsdag en
donderdag

het ontwerp. Denk bijvoorbeeld aan de plaats van de
uitgangen van de scholen en van plein op de openbare
weg, mogelijkheden voor Kiss and Ride (Smok en Vot),
veilig parkeren en dergelijke.
De Omgevings- en verkeerscommissie Kindcentrum
Middelstum buigt zich momenteel over een zo goed
mogelijk ontwerp. We vinden het belangrijk ook aan de
ouders te vragen mee te denken. Tips en adviezen zijn
erg welkom! We hopen dat zoveel mogelijk ouders de
enquête invullen!
Door het linkje aan te klikken kunt u gelijk beginnen met
het beantwoorden van de vragen.
https://nl.surveymonkey.com/r/KC_Middelstum
Vanuit de MR
Op woensdagochtend 29 november staat er een MRvergaderingen gepland om 10.30
Afscheid juf Petra
Aanstaande maandag (20 november) is er gelegenheid
om afscheid te nemen van onze Intern Begeleider, juf
Petra. ’s Middags komt zij bij alle groepen langs om
afscheid te nemen van de leerlingen. Vanaf 15:00 uur
tot 15.30 uur staat de koffie en de thee klaar voor
ouders/ verzorgers. U bent dan welkom om juf Petra
nog de hand te schudden.
Juf Petra houdt erg van bloemen, het zou fijn zijn als uw
kind maandagmiddag 1 bloemstengel mee mag nemen.
Dit mag uiteraard ook een vers geplukte uit (eigen) tuin
zijn. Deze geven de kinderen dan aan juf en aan het
einde van de middag heeft zij dan een prachtige bos
bloemen om mee naar huis te nemen.

Week 48
Woensdag en
donderdag
Maandag en
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Maandag

Kindcentrum enquête verkeersveiligheid
De basisscholen De Wilster en CBS Wicher Zitsema
verhuizen naar de locatie aan de Zuiderstraat (locatie
van de Klim-Op). Om de verkeersveiligheid in een vroeg
stadium zo goed mogelijk te regelen, is het nodig te
inventariseren wat belangrijke aandachtspunten zijn in
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Groep 1/2
Afgelopen week zijn we begonnen met het thema kunst.
Om meer te leren over kunstwerken, kunst maken en
het museum hebben we dinsdag een bezoek gebracht
aan het Groninger Museum. Door de cultuurbus werden
we naar Groningen gebracht. Hier hebben we ons eigen
kunstwerk gemaakt. Ook hebben we een rondleiding
gekregen door het museum en samen gekeken naar
kunst. 'Wat vind je mooi', 'Waarom lijkt deze persoon
echt of juist niet?' waren vragen die aan bod kwamen.
Volgende week werken we ook nog over kunst.

Ook hebben we sinds kort 2 nieuwe kinderen bij ons in
de klas: Antoinette en Roan. Welkom! We hopen dat
jullie een fijne tijd krijgen bij ons in de klas!

Groep 3/4
Ook wij zijn met de cultuurbus naar het Groninger
museum geweest. We hebben gekeken naar
schilderijen van "De Ploeg" en hebben onze eigen
kunstwerken gemaakt. Op Facebook kun je nog meer
foto's bekijken.

Groep 3 oefent met het schrijven en tellen van getallen
tot 30. Met lezen starten we komende week met kern
4. We leren dan de letters w,a,o,u en j.
Groep 4 gaat nu sommen maken boven de 20. We
oefenen het tellen in stappen van 10 en het aanvullen
tot een rond getal. Met spelling oefenen we de
weetwoorden met een ei en een au.
Vanmorgen heeft de oma van Lara in het Gronings
voorgelezen uit het boekje Abbedoedas. De kinderen
zaten geboeid te luisteren, ook al snapten sommige
kinderen de woorden niet, met de gebaren en plaatjes
werd al veel duidelijk. Ook kunnen we nu in het
Gronings toen 10 tellen.
Binnenkort de foto’s op Facebook.

Groep 5/6
Tijdens het zelfstandig werken zijn we aan het oefenen
met de stiltekaartjes. Misschien hoort u uw kind wel
eens over het rode, oranje of groene kaartje. Deze
kaartjes worden in alle groepen gebruikt. Als het rode
kaartje op het bord hangt, dan mogen de leerlingen niet
met elkaar praten, overleggen of hulp vragen. Er kan
hulp worden gevraagd aan de leerkracht door het
vraagtekenkaartje op de tafel om te draaien. De
leerkracht loopt rondes door de klas om hulp te bieden.
Als het oranje kaartje op het bord hangt, dan mogen de
leerlingen met een fluisterstem overleggen. Ze kunnen
elkaar vragen om hulp. Ook nu loopt de leerkracht nog
rondes om hulp te bieden. Het groene kaartje is de
groepsstem.
Groep 7/8
Het onderwerp De Gouden Eeuw hebben we afgesloten
met een toets en we zijn inmiddels gestart met
Aardrijkskunde. We hebben het over het tropische
regenwoud en landbouw in de tropen.
Met rekenen zit het cijferend vermenigvuldigen er bij
groep 7 al goed in! Vraag er maar eens naar. Zelfs hele
grote sommen kunnen we nu simpel uitrekenen. De
kommagetallen zijn nu aan de beurt.
Groep 8 rekent verder met breuken: vermenigvuldigen
en delen met breuken, moeilijk hoor!
Met spelling sluiten we het tweede blok af met een
dictee. De komende weken zijn de volgende categorieën
aan de beurt:
Groep 7: woorden met th (thermometer) woorden op –
tie (politie) woorden op –heid (gladheid) woorden op –
teit (majesteit) en woorden met –isch (telefonisch)
Groep 8: woorden met –erd, -aard (honderd) woorden
op –iaal,-ieel,-ueel (liniaal) en woorden met th
(thermometer)
Daarnaast oefenen we met de werkwoordspelling.
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