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15.30 uur teamsessie
Maandviering groep 5/6

28 maart

28 maart
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29 maart
30 maart en
2 april

Overleg met Els Stoepker van
de Wilster over een
kennismakingsdag met het
team van de Wilster
Formatiebesprekingen met
Henry Visser van
Noordkwartier
Tennisclinic groep 5 en 6
Paasviering, om 13.00 uur vrij
nieuwsbrief
vrij , Pasen

Vanuit het managementteam
Beste ouders,
In de veertigdagentijd gaan we op weg naar Pasen,
het feest van het leven. Iedereen mag mee naar
dat feest: jong en oud, rijk en arm, succesvol en
minder succesvol. Jezus pakt mensen bij de hand.
Het dochtertje van Jaïrus, vijfduizend hongerige
mensen, bange leerlingen in een storm op het
meer, kleine kinderen, zieke mensen… alles en
iedereen mag aansluiten. In de viering van 29
maart hebben we dit aan elkaar laten zien en we
hebben er over gezongen.
Meester Paul blijft in elk geval nog tot de
meivakantie afwezig. Vanuit Noordkwartier krijg ik
ondersteuning bij de formatie en de
einddocumenten. De directeur van Stedum, Martin
Pik ondersteunt ons bij de nieuwbouw. Zoals het
nu lijkt begint het bouwproces in de derde week
van mei.
Goede Paasdagen toegewenst,
Greetje Nomden

Week 12
Juf Greetje
(dir)
Juf Thea
(ib-er)
Week 13
Juf Greetje
(dir)
Juf Thea
(ib-er)

18-3/24-3
Maandag, dinsdagochtend en
donderdagmiddag
Dinsdag en donderdag
25-3/31-3
Maandag en woensdag
Dinsdag en donderdag

Pasen
Op donderdag 29 maart vieren we dat het bijna
Pasen is.
We vieren dit zoals gebruikelijk op de ochtend met
een viering en verschillende spelletjes/ opdrachten
die in het teken van Pasen staan. We sluiten deze
ochtend ook weer af met een lunch. We hebben
daarom deze dag een continurooster tot 13 uur.
U kunt uw kind op de gebruikelijke tijd brengen
(We starten om 8u25). Om 13u start dan
vervolgens voor de kinderen het extra lange
(Paas)weekend.
Voor deze dag hoeft uw kind geen lunch mee te
nemen, want dat wordt door de Ouderraad
verzorgd. Graag wel drinken en fruit voor het 10uurtje meegeven.

Koningsspelen
Dit jaar zijn de Koningsspelen op 20 april. Via de
klussenlijst hadden al meerdere ouders zich
aangemeld. Dank daarvoor. Voor groep 3-8 is er nu
voldoende hulp. Er zijn bij groep 1 en 2 nog wel
extra handen nodig. Als u deze dag kunt helpen,
kunt u dat aangeven bij juf Dinie (of juf Jolanda).
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Vanuit de (G)MR
Met ingang van het nieuwe schooljaar (2018-2019)
zoekt de GMR van Noordkwartier twee nieuwe
ouderleden. De GMR bestaat uit een
oudergeleding en een personeelsgeleding in een
zogenaamde spiegelbepaling, in dit geval 3 om 3
leden.
De GMR van Noordkwartier is het
medezeggenschapsorgaan van ouders en
personeel van Noordkwartier. De GMR overlegt
maandelijks met de directeur-bestuurder over het
beleid van de stichting. Net als de
medezeggenschapsraad op schoolniveau heeft de
GMR op een groot aantal zaken advies- of
instemmingsrecht. De beleidsterreinen die aan de
orde komen zijn heel divers en breed: financieel
beleid, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid,
veiligheidsbeleid, fusietrajecten van individuele
scholen, huisvesting, etc. De GMR is een belangrijk
klankbord voor de directeur-bestuurder, maar ook
voor de MR-en van de verschillende scholen.
Goede communicatie met onze achterban en
transparantie vinden wij van groot belang voor
onze werkwijze.
Gezien de samenstelling van de huidige GMR zijn
we op zoek naar kandidaten met een financiële
achtergrond. Maar aangezien het gaat om een
vertegenwoordigende functie worden de GMRleden in principe gekozen door de ouders zelf.
Leden van de GMR worden voor 3 jaar benoemd.
Ouders mogen alleen in de GMR zitting nemen
zolang hun kind onderwijs volgt aan een
Noordkwartierschool.
Ben jij een ouder die zich wil inzetten voor zaken
die alle scholen van Noordkwartier aangaan? Heb
jij een brede interesse en voel jij je
maatschappelijk betrokken? Neem dan contact op
met de voorzitter van de GMR, Geert Feiken via
geert.feiken@ziggo.nl (uiteraard ook voor
aanvullende vragen). Wil jij je aanmelden ? Dan
kan dit via het GMR-secretariaat, Regien Havinga
(r.havinga@noordkwartier.nl)
We zien jouw aanmelding graag voor 3 april
tegemoet.
Met vragen kunt u ook terecht bij Merel Robbe, zij
heeft de afgelopen periode namens onze school in
de GMR gezeten.

KIVA
Wij werken op school met de methode Kiva,
een antipestprogramma dat zich richt op de
rol die de groep speelt in het pestproces. De
afgelopen weken werkten we op school aan de
regel 'We zeggen tegen pesters: stop ermee.'
Tijdens de lessen vormen de kinderen een
mening over pesten. Zij leren pestgedrag
herkennen en de verschillende rollen die
daarbij horen. Daarnaast leren de kinderen te
reflecteren op hun eigen handelen; waarom
heb je je gedragen zoals je je hebt gedragen?
De kinderen leren tegen een pester en iemand
die vervelend doet ‘stop’ zeggen. De komende
weken werken we op school aan de regel 'We
helpen gepeste kinderen'. Tijdens de lessen
leren de kinderen hoe ze steun kunnen bieden
aan slachtoffers. Daarnaast leren ze wat nodig
is om een succesvol verdediger te zijn van een
pestslachtoffer en dat het samen makkelijker
verdedigen is dan alleen. De kinderen leren
verschillende manieren op pesten tegen te
gaan en dat ze allemaal iets bij zichzelf kunnen
verbeteren.

Kivaspel spelen op de computer
Bij de methode KIVA zit ook een spel voor op de
computer. Op school hebben de kinderen van
groep 5 t/m 8 een start gemaakt met het spel.
Thuis kunnen de kinderen het Kiva-spel ook spelen.
Op een speelse manier kunnen ze de vaardigheden
oefenen die ze tijdens de kivalessen leren. Inloggen
kan via https://www.kivaschool.nl/spel/
Info vanuit KIVA: Wachtwoord aanpassen:
In zowel Ik Weet, Ik Kan als Ik Doe kunnen
leerlingen hun karakter aanpassen door op het
symbool naast hun karakter te klikken. Als
leerlingen hierop klikken, krijgen ze een scherm
met twee opties: één om het karakter aan te
passen en één om het wachtwoord te veranderen.
Als de kinderen klikken op verander wachtwoord,
geven ze hun huidige wachtwoord en twee keer
het nieuwe wachtwoord. Het nieuwe wachtwoord
is voor de leerkracht altijd te zien in het
beheergedeelte. Als leerlingen het wachtwoord
kwijtraken, kunnen leerkrachten de leerling via
deze weg dus ook een nieuw wachtwoord geven.
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Groep 3/4

Groep 7/8

Afgelopen week hebben de groepen blok 7 van
rekenen afgesloten en is er een start gemaakt met
blok 8. De kinderen uit groep 3 hebben geleerd
wanneer er hoofdletters geschreven moeten
worden en groep 4 heeft prachtige verhalen
geschreven over een brug van mensen die tussen
de rotsen hangen!
De komende weken staan er een aantal leuke
activiteiten op het programma! Binnenkort gaan
we een balletje slaan op de tennisbaan en de grote
rekendag staat op het programma met als thema:
‘De school als pakhuis’.

De leerlingen hebben deze week een papier mee
gekregen met een huiswerkopdracht, namelijk het
maken van een werkstuk. De leerlingen van groep
7 maken een werkstuk over een land naar keuze in
Europa. De leerlingen van groep 8 kiezen een land
buiten Europa. Meer informatie staat op het
huiswerkblad. Het is de bedoeling dat de leerlingen
hier thuis aan werken en waar nodig hulp krijgen
van hun ouders.
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. De moeders van Dion en
Kars gaan met ons mee, fijn!
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. Het examen is op 5 april.
Schoolvoetbal:
Schoolvoetbal vindt op 4 april plaats. De beide
teams zijn ingedeeld in Roodeschool. De meiden
worden begeleid door de vader van Annegreet en
de moeder van Kelly. Voor het jongensteam is het
op het moment van schrijven nog onbekend.
Bezoek aan Westerbork op 19 april:
Er zijn inmiddels voldoende ouders die met ons
mee willen. Dit zijn ouders van Ilona, Lars,
Annegreet, Kars, Kelly, Twan en Joel. Bedankt!
We vertrekken om 11:30uur en zullen rond
16:30uur weer terug bij school zijn. Ieder neemt
een eigen lunchpakketje mee.
Musical:
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.

Groep 5/6
We doen deze maand veel aan het Gronings. De
leerlingen hebben afgelopen week kennis gemaakt
met Ede Staal en zijn muziek.
In groep 5 zijn we heel erg bezig met deelsommen
dus blijf thuis ook de tafels oefenen. In groep 6
leren we cijferend aftrekken.
Bij spelling hebben we het over de regel: woorden
die eindigen op –ig (gr5) en woorden die eindigen
op –heid(gr6).
Met meander hebben we het over Nederland
waterland gehad en gaan we volgende week
beginnen met Brandaan over de tijd van de
monniken en ridders.

@wicherzitsema
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