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Zomervakantie

De try-out van de musical is verplaatst naar 10 juli.
De hulpouders zijn hierbij van harte uitgenodigd.
De koffie en thee staat vanaf 10.00 uur voor u
klaar.
Voor het afscheid van juf Dinie en juf Karin hebben
we een verrassingsprogramma in elkaar gezet.
Alle ouders zijn hierbij vanaf 10.30 uur welkom om
de juffen de hand te schudden.
De afgelopen weken hebben we groep 7/8
gesplitst. Het groepslokaal van groep 2 is hiervoor
opgeofferd.
Meester Alfred Laaning en juf Maartje van
Ramshorst zijn de leerkrachten van groep 8 tot de
zomervakantie. Meester Alfred Laaning is op
vrijdag ook in groep 5/6. Juf Karin en juf Anneke
zijn de leerkrachten van groep 7.
Over de formatie (welke leerkrachten welke
groep)
volgt z.s.m. een brief.
met vriendelijke groet,

Vanuit het managementteam

Greetje Nomden

Beste ouders,
Komende week zijn de 10-minuten gesprekken.
U kon zich hier afgelopen week voor inschrijven.
De opbrengst van de Hyppolitusrun is tot nu toe
€ 503,60. Een fantastisch bedrag, bedankt hier
voor allemaal. We zullen hiervoor hesjes
aanschaffen met het logo van de Wicher Zitsema
er op.

Klasbord
Voor wie zich nog niet aangemeld heeft voor
klasbord, graag dit school jaar nog doen. Bent u de
inloggegevens kwijt? Vraag juf of meester daar dan
even naar.
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M.i.v. het nieuwe schooljaar stopt mevr. C. Koning
met het wassen van handdoeken/theedoeken van
onze school. We willen haar heel hartelijke
bedanken voor haar werkzaamheden. Wij zijn
daarom op zoek naar iemand die dit van haar over
wil nemen. U krijgt hiervoor een
onkostenvergoeding.

Einddienst is op 18 juli om 19:00

Bedankt!

De laatste schooldag

Alle ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en alle
anderen bedankt voor het helpen afgelopen
schooljaar. MR, OR, klassenouders, decoreren,
lezen en al die andere dingen die nog niet
genoemd zijn, allemaal mede mogelijk gemaakt
door u. Daarom bent u op woensdag 11 juli om
10:00uur van harte uitgenodigd voor een hapje en
een drankje.

We nemen het eerste deel van de ochtend met de
kinderen, de juffen en de meesters afscheid van juf
Diny en juf Karin. U bent als ouder van harte
welkom vanaf 10.30 voor een kop koffie of thee
met een stukje taart. Dan heeft u ook de
gelegenheid afscheid te nemen van deze twee
juffen. Op het plein zijn dan spelletjes en een
springkussen voor de kinderen. Vanaf ongeveer
11.30 ruimen we op en sluiten het schooljaar af in
de eigen groepen. Om 12 uur gaan de kinderen
naar huis. Een fijne vakantie toegewenst!

Taartenbakkers gevraagd!
We willen de laatste schooldag, 20 juli, weer graag
afsluiten met een taartenbuffet. Sinds een paar
jaar worden er de heerlijkste cakes en taarten op
deze dag naar school gebracht. Alle ouders en
kinderen konden er van snoepen!
Wie wil er deze keer een taart maken?
U kunt zich opgeven bij spanjer5@hotmail.nl of uw
naam opschrijven op het papier dat bij de ingang
van groep 1 en 2 hangt.
Met vriendelijke groet, de ouderraad

Bericht van juf Anniek
Zoals u misschien gehoord of vernomen heeft ben
ik in verwachting van ons eerste kindje.
In Oktober ben ik uitgerekend. Dat houdt in dat ik
van 3 September tot en met 6 Januari op
zwangerschapsverlof ben. Er zal een vervanger
vanuit het Huis voor de Sport Groningen komen
die de gymlessen zal gaan overnemen.
Na de kerstvakantie zal ik de gymlessen zelf weer
gaan geven.
Ik wens jullie een fijne vakantie en tot in Januari.
Groetjes Juf Anniek
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Afscheid juf Dinie
Na 9 jaren op de Wicher Zitsema gewerkt te
hebben ga ik stoppen, om nog een heleboel andere
dingen te gaan doen.
Ik heb mijn werk altijd met heel veel plezier
gedaan, kleuters zijn ontzettend leuk om mee te
werken.
Donderdag, juf Dinie-dag! 's Morgens in de kring
was echt mijn geniet-moment, verwachtingsvol
een nieuwe dag beginnen. Werkend vanuit een
thema om de kinderen een heleboel te leren, leren
goed met elkaar om te gaan, het was erg mooi om
te doen.
Ik wil jullie als ouders bedanken voor het
vertrouwen en natuurlijk voor de fijne
samenwerking, we hebben altijd samen één ding
voor ogen, het beste voor het
kind.
Bedankt voor het meehelpen op school, bij
Sinterklaas, Kerst, Pasen, boekendag enz. Rijden
met schoolreisjes en andere uitjes of gewoon even
een boodschapje voor mij doen.
IEDEREEN HARTELIJK DANK!!!
Ik ga de school ongetwijfeld missen, maar kom
zeker nog wel eens langs.
Voor iedereen, alle goeds gewenst!
En een hartelijke groet,
Dinie

Groep 1/2
6 juli is de juffendag; we gaan naar Godlinze.
Schoonmaak: Zoals elk jaar is het natuurlijk
belangrijk dat het speelgoed eens grondig schoon
wordt gemaakt om het nieuwe jaar weer fris van
start te kunnen gaan.
Op een papier aan de deur van het lokaal kunt u
aangeven wat u thuis schoon wilt maken of welke
dag u op school komt. Het fijnste is het wanneer
dit tijdens de schooluren kan gebeuren. Wilt u zelf
een emmer en poetsdoeken meenemen? Alvast
bedankt!

Laatste donderdag met juf Dinie
Donderdag 19 juli is mijn laatste werkdag en daar
willen we met elkaar een gezellige dag van maken.
We gaan die dag allemaal leuke dingen doen. De
kinderen mogen als ze dat willen verkleed naar
school komen.
Ze hoeven geen eten en drinken mee te nemen.
Vrijdag is dan mijn allerlaatste morgen.

Groep 3/4
Meester Bert en Juf Anneke vieren hun verjaardag
op donderdag 12 juli. We maken er een gezellige
dag van.

Groep 7/8
Aanstaande week is de week dat we de musical
gaan opvoeren. We hebben al flink geoefend met
elkaar.
Dinsdag is de try-out en op woensdag voeren we 's
morgens de musical op voor alle andere kinderen
van school en 's avonds nog voor ouders. Daarom
zijn de kinderen op de donderdagochtend daarna
vrij. Ze worden dan om 13u15 op school verwacht.
Morgen is juf Karin pas later op de ochtend
aanwezig. Juf Rolinke staat dan eerst voor groep 7.
Maandag is juf Karin er niet, zoals u heeft
begrepen, juf Anneke is er dan. Op die middag
heeft groep 7 en 8 een spelletjesmiddag met groep
1 en 2. Spelletjes van huis meenemen mag, graag
zelfs. Uiteraard alleen spelletjes die groep 1 en 2
ook kunnen spelen.
We gaan ook nog met groep 7 en 8 naar het
gebouw van de muziekvereniging, om daar de
instrumenten van de malletband uit te proberen.
Wanneer dit precies is, is op dit moment nog niet
zeker.
Houd daarvoor ook Klasbord in de gaten. Er staan
al een aantal berichten (met en zonder foto's) op.
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In de laatste schoolweek heeft groep 8 op
woensdag hun EHBO-examen. Ook op deze dag de
einddienst, waarvoor u uiteraard van harte bent
uitgenodigd. De donderdagochtend in de laatste
schoolweek is groep 8 vrij, groep 7 wordt dan wel
gewoon op school verwacht. Donderdagmiddag
trakteert groep 8 traditiegetrouw de school, omdat
zij onze school gaan verlaten.
Afgelopen week hebben we het laatste dictee van
het schooljaar gemaakt en ook het rekenboek is
inmiddels bijna helemaal uit. Volgende week
volgen nog de laatste taal- en rekentoets. Ze
hebben daarnaast een weektaak tot het einde van
het schooljaar, waar de andere vakken op staan en
als het goed is zijn die dan ook helemaal af
gemaakt.

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

