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voorjaarsvakantie

In deze week 10-minuten
gesprekken (facultatief)
leerlingfocusgroep
voortgangs gesprek afwezigheid
meester Paul met Noordkwartier

Teamsessie door BETA Noord over
aardbevingen
Nieuwsbrief week 12/13

Vanuit het managementteam
Beste ouders,
Vanuit een onderzoek naar werkdruk zijn vanuit de
werkgroep personeel en kwaliteit de volgende
middelen naar onze school toegekomen:
Er is een conciërge voor onze school aangesteld: de
heer Jan Noordhuis. Hij begint met zijn
werkzaamheden vanaf 5 maart bij ons op school.
Hij kan bijvoorbeeld ook de telefoon aannemen
voor ziekmeldingen: Vermeldt u dan bij de
ziekmelding de groep en de naam van het kind dat
ziek is.
Ook krijgen we een administratief medewerker, dit
voor één dag. Voor onze school is dat Deborah
Spijker.
Met deze extra inzet zijn we erg blij.
Naast bovengenoemde maatregelen krijgen we
Per 01-08-2018 geld beschikbaar voor aanpak
werkdruk.
01-08-2018: € 155,- per leerling en per 01-08-2021:
€ 290,- per ll. De school kan naar eigen inzicht
bepalen hoe we dit geld gaan inzetten. Hier gaan we
de komende tijd over nadenken.
Al met al zijn we heel blij met deze ontwikkelingen.

Wat betreft meester Paul zijn er nog geen nieuwe
ontwikkelingen te melden. Wel zijn we bij hem en
zijn vrouw op bezoek geweest. Afgelopen week
heeft zijn vrouw een operatie aan haar rug
ondergaan. Een kanaalstenose.
We hopen dat deze operatie voor Paula het
gewenste resultaat heeft. Na de voorjaarsvakantie
heb ik een gesprek met Noordkwartier over de
verdere ontwikkelingen rond de afwezigheid van
meester Paul.
Ik hoop u dan iets meer te kunnen vertellen. Tot
zolang moet hij het in elk geval rustig aan doen.
Greetje Nomden
adj.dir. cbsWicherZitsema
aanwezigheid managementteam:
Greetje
Nomden
Thea
Enderle

06/03 en 08/03

14/03 en 15/03

05/03 en 08/03

12/03 en 15/03

Bericht van Noordkwartier:
Naar het zich laat aanzien zal Paul Roelfsema
langere tijd afwezig zijn.
Het bestuur zal na de voorjaarsvakantie in overleg
gaan met Greetje Nomden en de MR van de school
om te bepalen op welke wijze de afwezigheid van
Paul zal worden opgevangen.

Vanuit de Ouderraad
Anneke Huizinga heeft aangegeven dat ze stopt als
bestuurslid. Wij willen Anneke bedanken voor haar
inzet de afgelopen jaren. Corine Visscher neemt
haar rol als penningmeester over. Bestuursleden
Ouderraad Wicher Zitsema: Jessika van der Ploeg,
Linda Spanjer, Willeke Wieringa, Daniëla Dijkema,
Ineke Wiersema, Wieneke Vegter, Corine Visscher
en Anneke Huizinga. Vanuit team Wicher Zitsema:
Jolanda Huiberts
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Even voorstellen
Ik wil mij graag even
voorstellen. Ik ben Jan
Noordhuis en als conciërge
aangenomen bij CBS Wicher
Zitsema te Middelstum.
Ik woon in Winsum, ben
getrouwd en heb 2 kinderen,
een zoon van 17 jaar en een
dochter van 15 jaar.
gewerkt als conciërge. Dit is mij goed bevallen,
vandaar dat ik weer op zoek ben gegaan naar zo’n
baan en ben blij dat ik hier de kans krijg.
voetbalclubs jeugdkeepertraining. Mijn passie is
dan ook voetbal. Ik ontmoet iedereen graag vanaf
de voorjaarsvakantie.

Vanuit de MR
Afgelopen woensdagochtend hebben we een
vergadering gehad; 2 ouders van buiten de MR
waren hier ook bij aanwezig. In een volgende
nieuwsbrief zullen we de komende vergaderdata
doorgeven.

Groep 1/2
We werken ook na de vakantie over de dierentuin.
We vinden het leuk als we veel verschillende
dierentuin-knuffels mogen lenen om er hokken
voor te maken.

We meten hoe lang de slang is en hoe lang Piertje
is. Dit doen we met blokken.

We zoeken de beginletter van een dier.
We hebben een lied en opzegvers geleerd over de
krokodil:
De krokodil, ligt in het water, de krokodil,
ligt helemaal stil.
De krokodil komt steeds een beetje nader en... hap!
Bijt' ie in je bil!
Opzegvers:
Op een smal bruggetje liep een krokodilletje,
Iedereen die langs kwam, beet' ie in het billetje.
Stoute stoute krokodil, bijt jij zomaar in mijn bil?
Dan zal ik de politie halen, en moet jij mijn billetjes
betalen!

Groep 3/4
We zijn begonnen aan een nieuwe ronde atelier. In
het lokaal van groep 5/6, heeft u de foto’s al gezien
op Facebook? Groep 3 leert nu ook
dubbelwoorden lezen zoals zondag en jaszak. Ook
leren ze het schrijven van zogenaamde mkmm
woorden zoals kans, fiets.
Groep 4 heeft met Nieuwsbegrip gepraat over de
nieuwe Donorwet.
Na de vakantie volgt de toets van blok 7 van
rekenen. Dit gaat in groep 4 onder andere over
klokkijken en de maanden van het jaar.
Een aantal kinderen gaat in de vakantie nog
diplomazwemmen begreep ik: Succes! Verder
uiteraard een fijne vakantie gewenst!
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Groep 5/6
Wat gaat de tijd toch snel. Het is alweer
voorjaarsvakantie. We hebben gistermiddag de
oma van Umut (groep 7) in de klas gehad om een
mooi verhaal in het Gronings voor te lezen. Na de
vakantie is het maart en dat is de dialectmaand,
dan gaan we in groep 5 en 6 meer aandacht
besteden aan het Gronings.
Groep 6 gaat op vrijdag 16 maart met juf Marjon
mee naar een voorstelling van 'Houd Nederland
schoon'.
Denk aan het oefenen met de tafels in de vakantie.
En allemaal een fijne vakantie!

Groep 7/8

Voor het meedenken en maken van het decor
zoeken wij hulp. Het zou fijn zijn als een of twee
ouders (vaders?) het bouwen van het decor op zich
willen nemen. Wilt u dit doen, dan horen wij dit
graag.

@wicherzitsema

Houd Nederland Schoon- actie:
Zoals ieder jaar organiseert dorpsbelangen deze
actie in Middelstum. Dit jaar gaan wij op vrijdag 16
maart naar een voorstelling in Vita Nova. Op
vrijdagochtend 23 maart gaan wij het dorp in om
zwerfafval op te ruimen.
Verkeersexamen
Groep 7 doet dit jaar verkeersexamen. Vanaf nu
kunnen kinderen oefenexamens maken op
examen.vvn.nl/oefenen. Na elke vraag krijg je
meteen te zien of je de vraag goed of fout
beantwoord hebt. Ook krijg je bij het nakijken een
korte toelichting. Willen jullie dit thuis oefenen.
Vanuit ons de vraag om als ouders dit ook samen
met uw kind te doen.
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:
Er zijn inmiddels voldoende ouders die met ons
mee willen, dat is fijn! We vertrekken om 11:30uur
en zullen rond 16:30uur weer terug bij school zijn.
Ieder neemt een eigen lunchpakketje mee.
Musical:
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