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Afname IEP eindtoets groep 8
Afname IEP eindtoets groep 8
Afname IEP eindtoets groep 8
’s middags GYNZY bijeenkomst over
het werken met i-pads. Juf Marjon
’s middags cultuurbijeenkomst
’s avonds informatie bijeenkomst in
VitaNova over de nieuwbouw van de
school
Groep 7 en 8 naar Westerbork’s
avonds MR vergadering
Koningsspelen
School-kerk gezinsdienst Aanvang 9.30
uur

Week
17
25 april

Finale voetbaltoernooi.
’s middags bijeenkomst van de
klankbordgroepen van de Wicher
Zitsema en de Wilster over de
nieuwbouw van de scholen o.l.v.
Martin Pik, de directeur van Stedum
26 april Margedag
26 april Meivakantie
t/m 11
mei

Vanuit het managementteam

Afgelopen woensdag zijn we als team van de
Wilster en de Wicher Zitsema bijelkaar geweest om
elkaar te informeren over schooltijden, onze
werkwijze, hoe we het in de toekomst graag willen
zien.
Het was een ontspannende, informatieve
bijeenkomst en zeker voor herhaling vatbaar in het
nieuwe schooljaar. We zullen dan meerdere
momenten inplannen.

Nieuwbouw: Op 18 april is er een informatieve
bijeenkomst in VitaNova over de ontwikkelingen
rond de nieuwbouw van onze scholen. Aanvang
19.30 uur. Iedereen is welkom.
Op 25 april spreken we met een kleine groep de
zgn. klankbordgroepen van beide scholen over de
inrichting van bijv. het plein, de inrichting van de
school, de vordering van de bouw. Ook zijn hier
een aantal ouders bij aanwezig. Martin Pik,
directeur van de Klaver in Stedum. Hij leidt deze
bijeenkomst en begeleidt ons bij de bouw nu
meester Paul afwezig is.

Op 26 april zijn alle kinderen vrij. En begint voor
hen de meivakantie. De leerkrachten hebben een
Noordkwartierdag. Het ochtendprogramma
bestaat uit een aantal workshops en ’s middags
hebben we een outdoor activiteit. Een dag waarop
alle leerkrachten die bij Noordkwartier werken
elkaar kunnen ontmoeten.

Beste ouders,
De komende week wordt de IEP eindtoets
afgenomen bij groep 8. De kinderen van groep 7
worden tijdens de afname van de toets verdeeld
over de groepen 3 t/m 6.
Leerlingen van groep 8: Veel succes!

Aanwezigheid managementteam:
Thea
16 april/19
23 april
Enderle
april
Greetje
17april/18a 24
Nomden
pril
april/25april

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

Beste allemaal,

Wij hebben een huis gekocht in De Hunze,
Groningen. In de meivakantie hopen we te gaan
verhuizen en na de vakantie starten de kinderen
op hun nieuwe basisschool: De Beijumkorf in
Beijum. Umut zit in groep 7, Lara in groep 3 en
Berfin in groep 2, dus we lopen al wat jaren mee
op CBS Wicher Zitsema. We willen alle kinderen,
leerkrachten en directie hartelijk bedanken voor de
goede zorgen voor onze kinderen. We wensen
iedereen heel veel plezier en succes voor de
toekomst met een prachtige nieuwe school! Liefs
van Umut, Lara, Berfin, Bayram en Anneke.

Koningsspelen
Het is bijna weer zo ver, de Koningsspelen.
Binnenkort krijgen alle ouders die meehelpen een
mail met daarin de instructies. Ook versturen we
aan iedereen nog uitgebreide informatie over de
Koningsspelen. Denkt u eraan, dat in tegenstelling
tot andere jaren, de kinderen van groep 5 t/m 8 's
middags wél op school worden verwacht? Er is die
middag dan geen gym, dus iedereen wordt op
school verwacht onder de gebruikelijke
schooltijden.

Groep 1/2
Groep 3/4

Groep 5/6
Op woensdag 30 mei gaan we met groep 5/6 naar
Doezoo in Leens voor een excursie. Hiervoor heb ik
nog ouders nodig die willen rijden. We vertrekken
om 9 uur van school en vertrekken daar vandaan
om half 12 weer terug naar school. Wilt u rijden
geef dat dan even door aan juf Sjoukje. U mag
uiteraard ook de hele ochtend erbij blijven.
Vrijdag 20 april hebben we weer de Koningsspelen.
Heerlijk sportief bezig zijn.
Bij rekenen hebben we blok 9 alweer afgerond en
gaan we door met blok 10. Voor groep 6 gaan we
weer bezig met cijferend aftrekken en aflezen van
plattegronden. Bij groep 5 gaan we bezig met
vermenigvuldigen en delen d.m.v splitsen (8x35/
72:6). Maar ook met digitale tijden, tijdsduur en
verhoudingstabellen.
Met spelling zijn we bij groep 5 bezig met de regel
van toren/torren, opa's en dirigent. En bij groep 6
zijn we bezig met de regels van werkwoordspelling
en majesteit.
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Groep 7/8
IEP eindtoets voor groep 8
Dinsdag en woensdag gaat groep 8 de eindtoets
maken. De kinderen mogen wat extra te drinken
mee en een kauwgummetje of een (fris) snoepje.
Niet teveel en geen geritsel. We hebben ons goed
voorbereid, weten hoe een IEP-toets eruit ziet en
we zijn er klaar voor. Gelukkig hangt ons
schooladvies hier niet meer van af, maar we willen
wel graag ons best doen en laten zien wat we
kunnen. Iedereen in groep 8: Veel succes!! Groep 7
is deze ochtenden verdeeld over meester Bert en
juf Sjoukje.
Donderdag is het zover: We gaan naar Westerbork.
Vertrek vanaf school om 11:30uur. Iedereen heeft
een eigen rugtas met een lunchpakketje (eten en
drinken) bij zich. Er hoeft geen snoep mee, wij
zullen voor wat lekkers zorgen. Aan alle ouders die
meegaan: Denkt u ook om een lunchpakketje? We
zullen ook een stuk moeten lopen, dus trek goede
schoenen aan. Het belooft een indrukwekkende
middag te worden! We zijn rond 16:30uur weer
terug bij school.
Boek: Kampeeravontuur. In de bijlage vindt u een
boekentip. Voor maar 10 euro kunt u voor 25 april
dit boek bestellen als u de bestelbon op school
inlevert. Het is een spannend boek over de Tweede
Wereldoorlog die mooi geschreven is en de jonge
lezer boeit tot het laatste moment. De leerlingen
hebben ook een flyer in de postvakjes.
Helaas zijn wij niet ingeloot om door te gaan naar
de volgende ronde van het schoolvoetbal. De
meiden waren al uitgeschakeld, maar voor de
jongens was het nog even spannend. Helaas, pech
gehad bij de loting. Maar aan iedereen die heeft
gevoetbald, gecoacht, aangemoedigd en getroost:
Goed gedaan allemaal!!

@wicherzitsema
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