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Vanuit het managementteam
Het is december, de maand van vele vieringen.
Komende dinsdag mogen wij Sinterklaas welkom heten
op school. Altijd een gezellige dag met lekkere
pepernoten en cadeautjes. De onderbouwleerlingen zijn
's middags vrij. Het middagprogramma wordt gevuld
door de Leerlingfocusgroep. Zij hebben een
spelletjesmiddag georganiseerd voor groep 5 t/m 8.
Donderdagavond 21 december is de Kerstviering. U
leest hier meer over in deze nieuwsbrief.
Van de gemeente Loppersum kwam het vriendelijk
verzoek om rustig te rijden in de Vlaslaan. De bewoners
hebben, sinds de omleiding, last van verkeer dat te hard
door de straat rijdt. Wilt u meewerken aan de veiligheid
van onze leerlingen en het woongenot van onze
buurtbewoners en bij gebruik van de Vlaslaan uw
snelheid aanpassen?
Met vriendelijke groet,

Na ruim vijf jaar werkzaam geweest te zijn als interne
begeleider van CBS Wicher Zitsema, was
maandagmiddag 19 november het moment om afscheid
te nemen.
Toen ik de school binnenkwam, stond daar een erehaag
van zingende kinderen met wapperende linten en
bloemen voor mij klaar.
Een hartverwarmend moment, waarop ik me even weer
heel bewust was van mijn keuze voor het onderwijs.
Ik hoop bij de uitoefening van mijn nieuwe taak dit
steeds voor ogen te houden, wat kan ik bijdragen aan
de ontwikkeling van kinderen.
Ik wil u bedanken voor alle fijne momenten, de
openheid en het delen met elkaar. De samenwerking
met u als ouders, verzorgers heb ik altijd als bijzonder
waardevol ervaren. Waar je elkaar kunt ontmoeten, kun
je gezamenlijk optrekken met hetzelfde doel de
ontwikkeling van uw kind(eren).
Bedankt voor alle persoonlijke afscheidswoorden, de
prachtige bloemen, de lekkere cake, de lieve kaartjes en
tekeningen van de kinderen.
Vanuit mijn nieuwe bovenschoolse taak en mijn functie
bij het RET (Regionaal Expertise Centrum) zal ik nog
regelmatig op de school te zien zijn.
Ik wens u en uw kinderen alle goeds toe.

Paul Roelfsema

Een hartelijke groet van Petra Buist.
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Herinnering: enquête Kind centrum
Middelstum

Om de verkeersveiligheid zo goed mogelijk te regelen is
het erg belangrijk van zoveel mogelijk ouders te weten
wat zei belangrijke aandachtspunten vinden in het
ontwerp. Helaas hebben op dit moment nog maar 16
ouders de enquête ingevuld.
Als u de enquête nog wilt invullen is hier de link:
https://nl.surveymonkey.com/r/KC_Middelstum
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Speelgoedmiddag

Groep 3/4

Maandag 11 december is het speelgoedmiddag van
14.15uur tot 15.15uur. De kinderen van groep 3 t/m 8
mogen 's middags speelgoed meenemen naar school
om mee te spelen. Dat mag speelgoed zijn van
Sinterklaas, maar ook speelgoed wat ze al hadden.

5 December komt sinterklaas bij ons in de klas. We zijn
al druk aan het oefenen met liedjes, dansjes en
kunstjes. Het wordt een geweldig feest.
Met rekenen zijn we begonnen met blok 5. Groep 3
leert daarin te tellen tot 100 en ook de getallen te
schrijven. Groep 4 gaat beginnen met de tafels. Ze leren
dat een tafel een lange plussom is. 2+2+2+2+2+2 is
hetzelfde als 6x2.Met spelling leren de kinderen van
groep 3 woorden schrijven met 4 klanken. b.v. sint. De
kinderen van groep 4 leren de ei en au woorden. Ook
gaan we oefenen met woorden die eindigen op een –d.

Kerstballen versieren

Herinnering: aanstaande maandag (4 december) graag
de kerstballen inleveren op school. Als je je kerstbal
voorziet van naam, maak je kans op een prijsje.

Kerstbakjes maken
Maandag 18 december gaan de kinderen van groep 1
t/m 8 kerstbakjes maken. De OR zorgt voor oase, een
kaars en een bakje. De kinderen moeten zelf versiering
en groen meenemen. Ouders die willen helpen zijn van
harte welkom van 14.15uur tot 15.15uur. Neem je
snoeischaar mee.

Kerstfeest

Donderdagavond 21 december 2017 vieren we samen
het kerstfeest. Binnenkort nemen de oudste kinderen
een uitnodiging mee naar huis waar alle informatie in
staat. We beginnen met het Wichers Kerstdiner voor de
kinderen op school. Rond half 7 bent u van harte
welkom op het schoolplein. Kort daarop zullen de
kinderen zich bij u voegen en wandelen we samen naar
de kerk. De viering in de kerk begint dan rond 7 uur.

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 afgelopen weken werkten
we op school aan de regel 'We willen dat pesten stopt.'
Tijdens de lessen leerden de kinderen het verschil
tussen plagen, pesten en een conflict/ruzie. Ze leerden
dat lachen met iemand anders is dan uitlachen. Er
worden verschillende soorten van pesten besproken. De
kinderen leren wat ze moeten doen als iemand gepest
wordt.
De komende weken werken we op school aan de regel
'We willen dat ook verborgen pesten stopt'. Tijdens de
lessen leren de kinderen wat verborgen pesten is. Er
wordt aandacht besteedt aan buitensluiten, roddelen
en digitaal pesten. Daarnaast leren de kinderen het
herkennen van tegenstrijdige communicatie.

Groep 5/6
Wat een leuke tijd komt eraan met Sinterklaas en kerst.
Denk jullie om de surprises? Het zou leuk zijn dat we ze
maandag nog even kunnen tentoonstellen.
Denken jullie ook om de kerstbal van de
handelsvereniging die maandag ingeleverd moet
worden?
We hebben net bij groep 5 en 6 de rekentoets weer
gehad en beginnen met een nieuw blok. Groep 6 gaat
de breuken leren en groep 5 gaat bezig met optellen en
aftrekken t/m 1000. Ook blijven de tafels belangrijk dus
blijf die ook thuis oefenen. Met spelling zijn we met
groep 5 bezig met de regel van geit. Weetwoorden met
au/ou en ei/ij. En bij groep 6 zijn we bezig met de regel
van citroen en clown. (c als s en c als k.)

Groep 7/8
Ivm de afwezigheid van juf Marjon wordt de toets van
Meander verplaatst naar woensdag 6 december. We
bereiden op school deze toets voor door een
samenvatting te schrijven en vragen over de tekst te
beantwoorden. De kinderen kunnen dan thuis nogmaals
hun samenvatting en de antwoorden op de vragen
doorlezen.
Op school hebben de kinderen tijd om computerwerk te
maken. Dit is o.a. Nieuwsbegrip en bloon (spelling). Dit
kunnen kinderen ook thuis doen, met hun eigen
inlogcodes. Vooral een keer extra oefenen op bloon.nl is
goed.
Denken jullie om de surprises? Het is leuk om ze
maandag allemaal tentoon te stellen. Er staan al een
aantal prachtige werkstukken. Kom gerust even binnen
kijken om ze te bewonderen.
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