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Gebruik van de parkeerplaats

Kalender
Woensdag 21 december
Maandag 25 december
t/m vrijdag 5 januari
Vrijdag 12 januari
Vrijdag 12 januari
Vrijdag 2 februari

Kerstviering
Kerstvakantie

1. Gebruik de parkeerruimte achter de kerk zo efficiënt
mogelijk, dan kunnen er op het middenstuk twee (kleine)
auto's achter elkaar parkeren.
2. Gebruik de rijrichting achter de kerk, deze is aangegeven.

Volgende nieuwsbrief
Maandviering groep 1/2
Maandviering groep 3/4

Met vriendelijke groet

Vanuit het managementteam
Staking 12 december jl.
Afgelopen dinsdag waren wij als school gesloten en aan het
staken. Weet u nog waarom? Wij hebben nu al een te kort aan
leerkrachten (invallers), dit gaat nog verder oplopen. Gevolg?
Geen inval = groep naar huis.
Ook is de ondersteuning in de groepen hoger door de
invoering van Passend Onderwijs, alleen zijn de financiële
middelen hiervoor niet gelijk op schoolniveau doorgevoerd.
Wij pleiten dus o.a. ook voor extra handen in de
school/klas/groep.
Met elkaar willen wij beter onderwijs voor uw kind.
Invallers voor de klas? Een klas naar huis sturen?
In een aantal gesprekken met ouders, is tot mij
doorgedrongen dat het niet duidelijk is hoe de regel en
wetgeving is rondom het invalwerk op een basisschool. Sinds
één jaar coördineren wij inval voor een zieke leerkracht niet
meer zelf, maar doet bureau Slim dit voor ons. Alle
beschikbare leerkrachten staan daar ingeschreven. Als een
leerkracht een dag of twee ziek is, regelen zij dus een
vervanger. Hier hebben niet direct invloed op. Ook kan het zijn
dat er twee invallers achter elkaar dezelfde leerkracht
vervangen (bv. bij 2 dagen ziekte). Uiteraard is dit niet onze
wens, maar hierin zijn wij gebonden.
Bij langdurige vervanging (bv. Zwangerschapsverlof) hebben
wij meer zeggenschap en kunnen wij één vervanger inzetten.
Wij zien het liefst altijd één gezicht die vast al het invalwerk
doet, maar met de huidige wetgeving en de kleine pool
invallers mag je al blij zijn dat er iemand komt.
Het kan tijdens een griepepidemie dus voorkomen dat wij
klas(sen) naar huis moeten sturen. Dit is voor ons wel een
laatste redmiddel.
Parkeren en verkeersveiligheid
Nu gbs De Klimop operationeel is in het nieuwe
schoolgebouw, lopen wij gelijk tegen parkeerproblemen aan.
De gemeente (verantwoordelijke in deze) is hier inmiddels van
op de hoogte en denkt met ons mee. Voor nu is het verzoek
vanuit de gemeente aan u als volgt:
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Week 51
Dinsdagmiddag,
woensdagochtend,
donderdagochtend.
Dinsdagmiddag
Maandag en
dinsdag

Week 2
Woensdag en
donderdag
Vrijdag
Maandag en
donderdagochtend

Kerstgroen mee!
Aanstaande maandagmiddag gaan alle kinderen een
kerstbakje maken. De ouderraad zorgt voor het
steekschuim de bakjes en een kaars. Het kerstgroen
moeten de kinderen zelf meenemen. Niet iedereen
heeft de mogelijkheid om takken uit eigen tuin te halen,
het zal dan ook worden verdeeld over de kinderen,
zodat elk kind een kerstbakje kan maken.

Soep met stokbrood 21 december
Tijdens de kerstviering op school schenkt de ouderraad
vanaf 17.30 uur een kopje soep voor de mensen die zich
hebben opgegeven. Ze willen graag weten op hoeveel
mensen ze kunnen rekenen i.v.m. het maken van de
soep! Dit zal in het speellokaal op school zijn en niet,
zoals eerder aangegeven, op het leerplein.
U kunt zich tot 18 december opgeven bij: Juf Jolanda:
inteken- lijst op de deur tegenover het klaslokaal en bij
Anneke Huizinga: anneke-bir@hotmail.com
Parkeren donderdagavond 21 december aanstaande!
Donderdagvond is zowel bij ons als op de Klim-op een
kerstdiner. Dit betekent extra veel verkeer. We hebben
voor deze avond afgesproken dat ouders van de Klim-op
parkeren bij de sporthal. Wij kunnen dan bij school
parkeren. Het zal druk worden, dus kom zoveel mogelijk
op de fiets of lopend. Parkeren bij de Hoeksteenkerk
kan natuurlijk ook, want daar eindigt onze viering.
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Groep 1/2
Afgelopen week hebben we veel gespeeld en gewerkt in
het thema kerst. We hebben placemats gemaakt en
potjes versierd voor het kerstdiner. Ook hebben we
genoten van de sneeuw op het plein. Maandagmiddag
kwam er een theaterdocent in de klas. We hebben
geleerd om iets uit te spelen zonder woorden te
gebruiken. Met een moeilijk woord heet dit pantomime.

LIO-stage:
Hallo Allemaal! Mijn naam is Joris Jurna. Ik ben 25 jaar,
kom uit Groningen en ben vierdejaars pabo student van
het Stenden Hogeschool. Het is bijna tijd voor mijn
eindstage. Dit ga ik in groep 3-4 doen op de Wicher
Zitsema. Afgelopen donderdag ben ik voor eerst in de
klas geweest om de groep te leren kennen. Na de
vakantie zal ik dit vaker doen. Vanaf februari zal ik
maandag, dinsdag en woensdag lesgeven! Ik heb er veel
zin in en hoop een leuke tijd te hebben in Middelstum!
Met vriendelijke groet,
Joris Jurna

Groep 5/6

Woensdag heeft groep 2 een kerststal gemaakt van
kosteloos materiaal. De stal kunt u in de hal
bewonderen. Ook hebben we de letters herhaald die we
dit jaar geleerd hebben. We hebben gekeken uit welke
letters een woord bestaat en we hebben zelf woorden
gemaakt. Dit is nog best lastig.

Groep 3/ 4

Wat is de tijd weer snel gegaan. De kerstboom staat in
de klas, we hebben leuke kerststerren geknutseld. We
ronden volgende week alle hoofdstukken af.
Groep 6 heeft het afgelopen blok veel met de breuken
geoefend. Dus laat ze thuis in de vakantie maar lekker
alles in gelijke stukken verdelen. Groep 5 is veel met
deelsommen bezig geweest dus ook zij kunnen in de
kerstvakantie alles gelijk verdelen.
Maandagmiddag gaan we nog leuke kerstbakjes maken.
U bent van harte welkom om te helpen, neem dan een
snoeischaar mee.

NIEUWE DATUM MAANDVIERING 2 FEBRUARI!

Groep 7/8
Stage
Afgelopen week heeft Dieuwke de Boer een hele week
stage gelopen in groep 3/4. De kinderen hebben geleerd
over de plafondschilderingen van Michelangelo. Ze
hebben ook zelf gebrobeert een plafondschildering te
maken. Het tekenpapier was onder de tafel geplakt en
de kinderen moesten op hun rug liggend een tekening
maken. Dat was erg leuk.
Joris Jurna heeft afgelopen donderdag kennis gemaakt
met de groep. Hij gaat in febr. Beginnen met zijn LIO
stage in groep 3/4. Hij heeft een gymles gegeven.
Volgende week is de laatste week van dit jaar. We
maken dan de blokken waar we mee bezig zijn af,
oefenen voor de kerstviering en knutselen over kerst.

De leerlingen in groep 7/8 hebben nu drie topotoetsen
gehad. Er zijn leerlingen die het nog lastig vinden en we
vragen dan ook de hulp van ouders bij het oefenen en
overhoren. Topo is huiswerk en het is de bedoeling dat
de leerlingen dit thuis verder uitwerken (mbv een atlas).
Wij doen dit als voorbereiding op het voortgezet
onderwijs.
Voor het vak Naut (Natuur en techniek) maken we in
tweetallen een powerpoint-presentatie. Het onderwerp
van dit blok is: Materialen uit de natuur. Alle tweetallen
hebben een materiaal gekozen en gaan dit aan de klas
presenteren. We maken bij dit blok geen toets, de
presentatie wordt wel beoordeeld.
3D-printer-update: Na het klassikaal werken aan de
losse onderdelen zijn we nu aan het assembleren
toegekomen. Dit is best een pittige klus. Een klein aantal
kinderen werkt hier na schooltijd aan o.b.v. een ouder.
Informatieavond
De informatieavond VMBO-Groen en het Groene
Lyceum van maandag 11 december ging niet door.
Deze avond is verplaatst naar dinsdag 9 januari 2018.

directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl | 0595-726 017

@wicherzitsema

directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl | 0595-726 017

