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Vanuit het managementteam K
Beste ouders,
Allereerst wens ik u veel heil en zegen voor in het
nieuwe jaar. We kijken terug op een goede,
sfeervolle kerstviering met elkaar. Iedereen die
daar op een of andere manier hun bijdrage aan
hebben geleverd hartelijk dank daarvoor.
U hebt inmiddels via Noordkwartier te horen
gekregen dat meester Paul Roelfsema een pas op
de plaats moet doen. We wensen hem en zijn gezin
veel sterkte toe en hopen hem gauw weer in ons
midden te mogen begroeten.
De komende week (en) zal ik een dag meer in
Middelstum zijn, ik zal dat samen met Thea
Enderlé (onze IB-er) zoveel mogelijk spreiden.
We nemen komende week ook afscheid van juf
Anne-Ruth. Hartelijk dank voor je inzet in de
afgelopen maanden. We zullen je als collega en juf
zeker missen. We wensen je veel succes bij het
afronden van je studie.
In de groepen staan de zilveren weken van KIVA
centraal. Er wordt aandacht besteed aan de
groepsvorming en de gedragsregels binnen de
groep.

Hebt u vragen of opmerkingen, of wilt u een
afspraak maken, dit kan via
directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl . Ik kijk
bijna elke dag wel op dit mailadres.
Greetje Nomden
adj.dir. cbsWicherZitsema
aanwezigheid managementteam:
Greetje Nomden
Thea Enderle

17/01 en 18/01
23/01 en 25/01
15/01 en 18/01
22/01 en 25/01

S

KIVA
Wij werken op school met de methode Kiva
een antipestprogramma dat zich richt op de
rol die de groep speelt in het pestproces. Deze
weken werken we op school aan de regel 'We
houden er rekening mee dat pesten heel lang
pijn doet'. Tijdens de lessen leren de kinderen
wat er wordt bedoeld met pesten en wat de
gevolgen kunnen zijn van pesten. Ze leren dat
iemand die gepest wordt, daar nog heel lang
last van kan hebben. De kinderen kunnen
aangeven hoe de sfeer in de groep is en leren
reflecteren op hun eigen gedrag.

Zilveren weken
De twee weken na de kerstvakantie noemen
wij de Zilveren Weken. Tijdens deze weken
wordt extra aandacht besteed aan
groepsvorming; we doen veel
samenwerkingsopdrachten en spelletjes
tussendoor. Aan de afspraken wordt weer
extra aandacht besteed, zodat we ook in het
nieuwe jaar weer werken aan een fijne sfeer
bij ons op school!
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Groep 1/2

Groep 7/8

Afgelopen week zijn we begonnen met het thema
winter. We hebben geleerd hoe een weegschaal er
uit ziet en hoe hij werkt. Dinsdag zijn we met de
hele klas naar de bibliotheek geweest. We hebben
allemaal een prentenboek uitgezocht, die we 's
middags konden lezen. Ook hebben we heel hard
geoefend voor de maandviering. Daarnaast zijn
deze week de eerste CITO toetsen afgenomen.
Helaas ook minder leuk nieuws. Volgende week
ben ik (Juf Anne-Ruth) voor het laatst in de groep.
Op vrijdag zal ik in de klas afscheid nemen. Via
deze weg wil ik alle kinderen en ouders bedanken
voor de fijne tijd die ik heb gehad in de groep! Ik ga
de klas zeker missen!

Na de kerstvakantie is het altijd goed om weer
extra aandacht te besteden aan een positieve
groepssfeer. We noemen dit de zilveren weken (na
de gouden weken aan het begin van het
schooljaar). Wat gaat goed in de groep en waar
willen we nog in verbeteren? Vandaag hebben we
tijdens een Kiva-gesprek over de gevolgen van
pesten gezien dat de houding die we leren bij Rots
en Water ons kan helpen op te komen voor ons
zelf of een ander. Volgende weken starten we met
de CITO-toetsen. We oefenen deze week al met de
manier van vragen en herhalen nog een aantal
vaardigheden. Zo weten we wat ons te wachten
staat. Volgende week zijn er veel open dagen van
VO-scholen. Ook leerlingen uit groep 7 nemen al
wel eens een kijkje. Hieronder een overzicht. Voor
meer informatie verwijs ik naar de desbetreffende
websites.
Open dagen op een rijtje:
HHC Uithuizen: 13 januari 10:30-14:00uur
HHC Warffum: 18 januari 18:30-21:00uur
CSG Winsum: 18 januari 18:30-21:00uur
Gomarus Magnolia: 20 januari 9:30-13:00uur
Terra Winsum: 24 januari 13:30-17:00uur en
18:30-21:00uur

Groep 3/4
Deze week hebben de kinderen een andere
werkplek gekregen. Dat doen we een aantal keren
per jaar. Zo leer je om ook met andere kinderen
samen te werken.
Volgende week beginnen we met het afnemen van
de CITO-toetsen. We beginnen wet rekenen en
lezen.
Vanmorgen hebben we nog vuurpijlen
afgeschoten. Wees gerust, vuurpijlen op papier,
door een app afgeschoten. Op de kleurplaat staat
welke (gratis) app hiervoor nodig is zodat de
kinderen thuis de pijlen nogmaals kunnen afvuren.

Groep 5/6
We zijn na de vakantie weer fris gestart. We zitten
in de zilveren weken dus we doen veel leuke
spelletjes voor de sfeer in de groep en kijken met
elkaar welke regels aangescherpt moeten worden.
Ook zijn we afgelopen dinsdag bij de bieb geweest.
We hebben allemaal weer een nieuw leesboek
uitgekozen.
Vandaag zijn we begonnen met de eerste CITO
toets van woordenschat. Volgende week gaan we
verder met de CITOtoetsen.
Vrijdag 19 januari worden de leerlingen van groep
5/6 op school verwacht om 13.10uur ipv in de
sporthal. We hebben dan in het speellokaal een
gymles met de parachute. Hiervoor is geen
gymkleding nodig.
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