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De zilveren weken.
Voorstelling voor de kleuters: “De
tijger slaapt” n.a.v. een
prentenboek. De voorstelling vindt
plaats op school.
Meester Bert naar scholing:
werken in the cloud. (Meester Joris
vervangt)
Naschoolse activiteit Huis voor de
Sport: Olympische
winterspelen Voor groep 3 t/m 8
Van 15.30 uur tot 16.30 uur
Gratis
Onderwijsstaking
Alle kinderen zijn vrij.
Oudergesprekken groep 8
Rapport mee
Oudergesprekken groep 8
De zilveren weken
Onderzoek GGD groep 2 en 7
Meester Bert naar scholing:
werken in the cloud. (Meester Joris
vervangt)
Zorgvergadering om 12.30 uur.

Vanuit het managementteam
Beste ouders,
Zoals u hebt kunnen lezen doen wij mee aan de
onderwijsstaking, het is een estafettestaking. De
noordelijke provincies zijn het eerst aan de beurt.
In maart volgt Noord-Holland. Wij gaan naar een
stakingsbijeenkomst in de suikerfabriek in
Groningen.
Op de margedag hebben we ons bezig gehouden
met analyseren van de CITO toetsen, wat valt je
op, waar zetten we op in. Rapporten ingevuld.
Nieuwe handelingsplannen gemaakt enz.
Thea Enderlé onze IB-er was de hele dag hierbij
aanwezig om ons hierin te ondersteunen. Op de

zorgvergadering van 21 februari, na
schooltijd, maken we n.a.v. de resultaten een
nieuw zorgrooster. Deze extra zorg buiten de
groep wordt dan ingevuld door juf Anje, juf Anneke
en meester Bert. Meester Bert krijgt wat meer tijd
voor extra zorg door de komst van onze Lio-er,
meester Joris Jurna.
Met de ouders en kinderen van groep 8 wordt een
keuze gemaakt t.a.v. het voortgezet onderwijs.
Greetje Nomden
adj.dir. cbsWicherZitsema
aanwezigheid managementteam:
Greetje Nomden 13/02 en 15/02
20/02 en 21/02
Thea Enderle
12/02 en 15/02
19/02 en 21/02

Ouderportaal Parnassys
Afgelopen woensdag heeft u als het goed is een
mail ontvangen met daarin uw gebruikersnaam
voor het Ouderportaal en een inloginstructie.
Indien dit niet het geval is, of als u vragen over het
ouderportaal heeft kunt u contact opnemen met
juf Anneke. (a.timmers@noordkwartier.nl) Het
ouderportaal heeft heel veel mogelijkheden, deze
zullen gefaseerd worden doorgevoerd. Welke
onderdelen wel en niet (en wanneer) via het
Ouderportaal te bekijken zijn is nog onderwerp van
gesprek. Indien daar meer over bekend is wordt u
via de nieuwsbrief daarover geïnformeerd. Voor nu
kunt u uw eigen gegevens, zoals telefoonnummers
ed. inzien en aanpassen. Daarnaast kunt u
ingevoerde absenties van uw eigen kind/ kinderen
inzien. Ook de adressen van de kinderen uit de
groep van uw kind zijn zichtbaar, handig voor
speelafspraakjes.
Tenslotte kunt u, indien van toepassing, medische
gegevens van uw eigen kind inzien. Het gaat hier
dan uitsluitend om gegevens die u zelf aan de
school heeft doorgegeven.
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Groep 1/2
Nieuwe leerlingen in groep 1 : Eman is ingestroomd
in groep 1, en Mila komt proefdraaien op de
vrijdagochtenden.
Voorstelling voor groep 1 en 2: Ssst, de tijger
slaapt! Op maandag 12 februari
Ter ere van de Nationale voorleesdagen krijgen we
een voorstelling te zien die gaat over dit
prentenboek. Het is bij ons op school in het
speellokaal. Het is van 11.30 tot 12 uur voor ons en
de kleuters van de Klim-op komen de voorstelling
's middags bekijken om 13.00 uur.
GGD
Dinsdag 20 februari komt de GGD op school voor
de kinderen uit groep 2 en 7.

Groep 3/4
Afgelopen week mochten we meester Joris
verwelkomen in onze groep. Op maandag, dinsdag
en woensdag komt hij zijn LIO-stage doen.
Vrijdag hebben we met boomwhackers een paar
liedjes gespeeld. Dit gaan we ongetwijfeld
binnenkort nog een keer doen.
De kinderen van groep 4 hebben opnieuw een
verhaal geschreven, dit keer over ‘een leuke dag’.
Ze gebruikten allemaal woorden van de tijd:
eergisteren, overmorgen, volgende eeuw etc. De
kinderen van groep 3 hebben afgelopen week de
laatste letter (ei) geleerd; het letterbord is
helemaal vol! Kern 6 wordt afgesloten. De
kinderen leren in kern 7 de sch en de ng.
Ook van rekenen is blok 6 en daarmee deel A
helemaal uit.

Groep 5/6
De afgelopen 3 weken zijn de kinderen uit groep 5
erg goed bezig geweest met het bespelen van een
bugel. Elke dinsdagmiddag kregen ze les in het
speellokaal van meester Jan Werkman (van de
muziekvereniging in Middelstum). Aanstaande
dinsdag gaan ze nog 1 keer oefenen voor een groot
concert op donderdag 15 februari om 18.45 uur in
multicentrum 'The Rising Sun' G.A.-straat 5
Middelstum
Met atelier zijn we bezig geweest met
druktechniek. We hebben maandag nog 1 keer de
tijd om het af te maken en daarna gaan we weer
rouleren. De werkstukken komen in de klas en in
de gang te hangen. U bent van harte welkom om
ze eens te bezichtigen.

Vanaf dinsdag komt juf Dieuwke ook bij ons in de
groep. Zij is een student van de pabo. Eerder dit
jaar heeft ze al bij meester Bert stage gelopen. Ze
zal iedere week op de dinsdag bij ons in de groep
zijn en af en toe een hele week.
In groep 5 gaan we met rekenen leren optellen en
aftrekken t/m 1000 mbv een getallenlijn.
(83+20/102-30) Bij groep 6 gaan we leren
cijferend aftrekken.
Bij spelling zijn we in groep 5 bezig met
verkleinwoorden en dubbelwoorden. En in groep 6
zijn we met werkwoordspelling bezig en woorden
die eindigen op tie. (politie)
Vanaf komende week krijgt u een uitnodiging van
ons of kunt u zich intekenen voor de facultatieve
oudergesprekken( n.a.v. het rapport).

Groep 7/8
Schoolvoetbal:
De jaarlijkse schoolvoetbalwedstrijden van
basisscholen voor het rayon 't Hoogeland zullen
worden gehouden op woensdag 4 april. De
poulewinnaars spelen op woensdag 25 april om
twee plaatsen in de regiofinale. Zoals ieder jaar
willen er weer veel kinderen mee doen. Er komt
een jongensteam en meidenteam. Zoals op de
informatie-avond is genoemd, gebeurt deelname
onder leiding van ouders. Wilt u onderling
afspreken wie de teams gaat begeleiden? Ik hoor
het graag.
Bezoek aan Westerbork op 19 april:
We hebben nog veel auto's nodig. We vertrekken
om 11:30uur en zullen rond 16:30uur weer terug
bij school zijn. Ieder neemt een eigen
lunchpakketje mee. Wie gaat er met ons mee?
De komende week zijn de VO-gesprekken met
groep 8, ook de leerlingen zijn uitgenodigd. Voor
groep 7 zijn er facultatieve gesprekken (n.a.v. het
rapport), u krijgt of een uitnodiging van ons, of u
vraagt zelf een gesprek aan. Intekenen hiervoor
kan vanaf volgende week.
23 februari is groep 7/8 aan de beurt voor de
maandviering. We gaan iets laten zien van
Rots&Water. Aanvang: 8:30uur.

@wicherzitsema
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