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De zilveren weken.
meester Bert: ICT overleg om
15.30 uur in Appingedam
Naschoolse activiteit Huis voor
de Sport: Blikspuit
Voor groep 3 t/m 8
Van 15.30 uur tot 16.30 uur
Gratis
Maandviering groep 3/4 8.30
De zilveren weken
Margedag: alle kinderen vrij
Juf Marjon naar
cultuurbijeenkomst om 14.00
uur in Groningen
meester Bert afwezig: ICT
beurs
Nieuwsbrief week 7/8

Vanuit het managementteam
Beste ouders,
De afgelopen weken stonden in het teken van het
afnemen van de CITO toetsen. Dit brengt voor de
leerkrachten veel administratieve taken met zich
mee. Maar ook inzicht in hoe staat mijn groep er
voor, waar moet ik de komende periode op gaan
in zetten.
Over meester Paul Roelfsema valt nog niet veel te
zeggen, hij heeft een gesprek gehad met de
directie van Noordkwartier er is nog geen reintegratieplan met hem opgesteld.
De komende weken blijf ik een dag meer in
Middelstum aanwezig.
We zitten in de zilveren weken van KIVA. Er wordt
aandacht besteed aan de groepsvorming en de
gedragsregels binnen de groep.

Op de webshop Kans voor uw Kind heb ik de
ouderbijdrage en de strippenkaart voor het
overblijven gezet. Als u in aanmerking komt voor
een kind-pakket dan kunt u de ouderbijdrage en de
strippenkaart ook via de site
https://www.kansvooruwkind.nl/webshop/
betalen. Op de site vindt u informatie aan welke
voorwaarden u dan moet voldoen.
Voor ziekmeldingen kunt u ons bellen tussen 8:00
en 8:15. Daarna zijn we in de groepen aan het
werk.
Greetje Nomden
adj.dir. Cbs Wicher Zitsema
Aanwezigheid managementteam:
Greetje Nomden 30/01 en 01/02
Thea Enderle
29/1 en 01/02

05/02
06/02 en 08/02

Parnassys ouderportaal
Binnenkort gaat onze school starten met het
Ouderportaal van Parnassys. Ouders/ verzorgers
krijgen allemaal –waarschijnlijk nog voor de
voorjaarsvakantie- een eigen inlogcode voor het
Ouderportaal. Het wordt dan mogelijk om uw
eigen gegevens in te zien- en te wijzigen. Het
Ouderportaal kan worden uitgebreid met diverse
functies, te denken valt bijvoorbeeld aan een
gespreksplanner voor de 10-minuten gesprekken.
Wat we daarvan gaan gebruiken en op welke
termijn is nog onderwerp van gesprek.
Wat van belang is, is dat de juiste mailadressen bij
ons bekend zijn. U ontvangt t.z.t. meer informatie
in een losse E-mail.

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

Groep 3/4
Groep 4 heeft deze week voor het eerst verhalen
geschreven bij onderstaand plaatje. Ze zijn erg leuk
geworden lees maar....
De Fantasieboom
Hallo ik ben Lena en ik woon in
een boom. En ik ga naar de fee.
De fee is een fee. Maar als ik
daar ben dan ben ik ook een fee.
En ik kan vliegen. En mijn boom
is een fantasieboom. Maar dan
komt er een heks aan. En ze pakt
de fee. En ze neemt haar mee
naar haar grot. En wij gaan ook
mee. Maar als we er zijn gaat de heks de fee in de pan
doen. En dan ziet ze ons. En dan gaan wij in het touw.
Maar gelukkig had ik een mes. En toen waren we los. En
we konden haar redden. En we leefden nog lang en
gelukkig.
De waanzinnige boom
Ik heb een hut. De hut staat in het bos. Het is een boom.
Het is een fantasie boom. Ik woon er in. Hij heeft drie
ramen en een deur. Vlak bij de deur is een trap. En aan
de tak hangt een lampje. En binnen is een keuken en
een woonkamer. En boven is een dak van hout waar je
op kan staan en een poes. Einde.
De megaboom
Het was nacht. Ik lag in bed. Ik hoorde een uil. Ik hoorde
dieren. Toen hoorde ik de wolf. Ik kon niet slapen. Toen
was de wolf weg. Toen kon ik weer slapen. Maar ik keek
door het raam en ik zag een vallende ster. Toen ging ik
in bed. Ik droomde dat de boom dood ging en dat ik
moest verhuizen naar het bos. Toen was het ochtend en
werd ik wakker. Ik ging uit bed. Toen ging ik eten. Ik was
blij dat ik een boom heb.

Afgelopen woensdag hebben we in de klas een geweldig
voorleesontbijt gehad. Dank voor alles aan de
ouderraad.

Groep 7/8
De ouders van groep 8 hebben inmiddels een
uitnodiging voor de VO-gesprekken gekregen. Het is de
bedoeling dat uw zoon/dochter mee gaat naar dit
gesprek.
Save the date: 19 april willen we met groep 7/8 kamp
Westerbork bezoeken. Deze dag zullen we laat in de
middag op school aankomen. De precieze tijden volgen
nog. Ook hebben we, uitgaande van 3-4 personen per
auto, 7 auto's+ chauffeur nodig.
De afgelopen 2 weken hebben we flink hard gewerkt
aan onze toetsen. Tussendoor hadden we gelukkig ook
tijd voor een leuk spelletje en hebben we een begin
gemaakt met leren striptekenen. Ook hebben we het 4e
hoofdstuk van Engels afgerond. Op dit moment leren
we met geschiedenis het tijdvak "pruiken en revoluties".
We leren over buitenhuizen, de patriotten en Willem V
met de Oranjegezinden.
Groep 7 leert kolomsgewijs delen. Zij hebben een
huiswerkblad meegekregen om dit thuis te oefenen. Dit
gaat anders dan de vroegere staartdelingen. Laat ze het
maar eens aan u uitleggen. Woensdag 31 januari weer
mee naar school.
We hebben afgelopen
woensdag lekker samen
ontbeten tijdens het
voorlezen uit: Achtstegroepers huilen niet. We
bedanken de OR voor
wederom een gesmeerde
organisatie!

Groep 5/6
Vorige week maandag heb ik het nieuws gedeeld met de
kinderen dat ik in blijde verwachting ben. Ik heb al veel
leuke reacties van kinderen en ouders mogen
ontvangen, dat was erg leuk om te horen. De geboorte
zal als alles goed gaat rond begin juli zijn.
De afgelopen 2 weken hebben we veel getoetst en zijn
nog niet helemaal klaar. Ook hebben we veel aan de
zilveren weken gedaan.
Met rekenen zijn we met groep 5 begonnen aan
optellen en aftrekken tot 1000 mbv de getallenlijn.
(430+190) Groep 6 gaat verder met de breuken.
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