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Ruimte om te groeien

Agenda januari/februari
26-01
27-1 t/m 6-2
29-01

01-02
05-02
08-02
12-02
15-02 t/m 26-02
29-02 t/m 6-03

Margedag: alle kinderen
vrij!
Nationale voorleesdagen
Maandsluiting 3/4: familie van
groep 3/4 is welkom om te
komen kijken (8.45 uur
Kwetternest)
Leerlingenfocusgroep
Nieuwsbrief 11
Informatieavond
continurooster
(19.30-21.00 uur)
Rapporten mee!
Projectweken
Voorjaarsvakantie

Van de directie
Vaak kijk ik even nieuwsgierig om het hoekje van
het klaslokaal. Bijvoorbeeld als meester Erwin bij
de kleuters aan het lesgeven is en ik hoor dat de
kinderen grote lol hebben. Of als juf Jolanda een
leerling heeft omgetoverd tot sneeuwpop en de
kinderen ademloos in de kring zitten te luisteren
naar juf Jolanda en meedoen met het spel dat ze
speelt. En dan zie ik vaak dat ik niet de enige ben
die nieuwsgierig is als ik kinderen vragen hoor
stellen of geboeid zie kijken. En dat vind ik
prachtig om te zien, want nieuwsgierigheid is een
belangrijke eigenschap bij kinderen.
Nieuwsgierigheid zet namelijk aan tot
experimenteren, tot oplossingen zoeken voor
problemen die je tegenkomt en tot doorzetten op
momenten dat het moeilijk wordt.
Het helpt je de samenleving beter te begrijpen
omdat je je gaat afvragen wat er in andere
mensen omgaat en wat hen beweegt. Bovendien
blijkt nieuwsgierigheid het voor kinderen
makkelijker te maken om (lastige) lesstof tot zich
te nemen en te onthouden.
Laten we vooral zelf nieuwsgierig blijven en
nieuwsgierigheid aanwakkeren bij kinderen. Want
nieuwsgierigheid leidt tot (leren) leren!
Trijnie Tuil

Even voorstellen
Mijn naam is Ineke Doornbos, 22 jaar.
Als vrijwilliger ben ik werkzaam op de Wicher
Zitsema.
4 dagen in de week ben ik de ‘taal juf’ van de 3
Syrische kinderen die in groep 5/6 zitten.
Vooruitgang gaat langzaam, maar dat is normaal.
We zijn veel aan het oefenen met de letters en
cijfers.
Op verschillende manieren probeer ik de kinderen
te motiveren en te activeren.
Ik vind het leuk en we hebben plezier met elkaar,
dus ik denk dat het wederzijds is.
Ik blijf hier eerst voor 3 maanden.
Informatieavond continurooster
Maandag 8 februari van 19.30 tot 21.00 uur
houden wij op school een informatieavond over
het continurooster. Graag vertel ik u dan meer
over wat de plannen zijn, hoe het continurooster
er uit zal zien, wat dit inhoudt voor de organisatie
en wat het betekent voor u als ouder/verzorger. U
bent dan in de gelegenheid om vragen te
stellen. Rita Joustra komt vertellen over haar
ervaringen met het continurooster op haar school.
Na deze informatieavond zal er vanuit de
edezeggenschapsraad een enquête gehouden
worden om te inventariseren hoeveel
ouders/verzorgers voorstander zijn van het
continurooster. Afhankelijk van deze uitslag wordt
het continurooster vanaf volgend schooljaar
ingevoerd. Komt u ook? Geeft u dat dan door via
t.tuil@noordkwartier.nl.

Het voorleesontbijt
Komende woensdag op 27 januari, hebben we het
Nationale voorleesontbijt ook op onze school.
De kinderen kunnen dan op school ontbijten . We
beginnen gewoon om 8.25 uur in de eigen groep.
Het is dan wel fijn als de kinderen thuis niet
hebben ontbeten! Bakkerij Hoekstra uit Bedum
sponsort het ontbijt weer met brood. In ruil
daarvoor doen we een oproep aan alle kinderen
mee te doen met de sponsorloop die hij
organiseert! Doet uw kind ook mee aan de run?
Sponsorformulieren zijn op school aanwezig.
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2

mooi om te zien! Vanmiddag hebben we de
spreekbeurt van Pascal. Volgende week van Twan
en op 5 feb. de spreekbeurt van Jurjen en Jiska.
Op 28 januari hebben we de Topotoets van
Flevoland.
Een fijn en goed weekend toegewenst, namens:
Juf Karin en meester Erwin.
LOT (luizenopsporingsteam)
We zijn erg blij met alle vrijwilligers die helpen
om de school luizenvrij te houden. Elke maandag
na de vakantie gaan ze alle kinderen checken op
luizen. Wie zou het team willen ondersteunen? We
hebben meer vrijwilligers nodig. Volgend
schooljaar hebben we in elk geval nieuwe
vrijwilligers nodig. Wilt u helpen? Geeft u het even
door aan de leerkracht en/of Trijnie?

Oproep Beren in de klas
Oproepje bomen kappen
We werken deze en de komende weken over :
beren in boeken.
We hebben een echt berenboekenhol in lokaal 2.
Van de huishoek willen we graag een
berenhuishoek maken, waar de beren gezellig
thee drinken en waar de berendokter op bezoek
kan komen. We hebben alleen nog weinig
teddyberen in de klas. Oproep: Wie neemt
teddyberen mee voor de berenhuishoek?
uiteraard krijgt iedereen ze na afloop van het
thema gewoon weer mee naar huis.
Juf Dinie en juf Jolanda
Groep 5/6
De Cito's zijn bijna allemaal afgerond. Iedereen
heeft hard gewerkt en zijn/ haar uiterste best
gedaan! Dit hebben we beloond door af en toe
een middag af te sluiten met een spelletje of met
de Clipphangers via youtube. Natuurlijk gingen
onze KIVA lessen wel gewoon door. Afgelopen
week hebben we het over verborgen pesten
gehad. Iemand buitensluiten, is hier een
voorbeeld van. Wat voor gevoel heeft diegene die
buitengesloten wordt, hierdoor? We zijn in onze
Zilveren Weken begonnen met de eerste
bordsessies vanuit leerKRACHT, in de klas. Heeft
u hier vragen over, kom dan gerust eens langs
voor vragen. We moeten hierbij nog even opgang
komen. Want wat was/is een succesje, wat
ging/gaat goed in de afgelopen dagen? De
leerlingen denken hierbij nog veel te groot, dus
gelijk een hele dag. Maar iets moois begint vaak
met iets heel kleins en daar mag je al trots en blij
op zijn! Benoem het, deel het en vier het!
Dat geeft KRACHT om te leren, leerKracht.
Over een paar week begint onze projectweek.
Hiervoor zijn we nog opzoek naar: Pringeldozen,
keukenrollen en schoenendozen. Heeft u dit in
huis liggen, wilt u dit dan meegeven aan uw kind?
Alvast bedankt!
Inmiddels zijn we ook gestart met de
spreekbeurten. Tot nu toe hebben we er een paar
gehad en het niveau ligt nu al erg hoog! Dit is erg

Aan het schoolplein staan bomen die we graag
willen kappen (buren hebben hier last van). Wilt u
helpen? Neemt u dan contact op met Arent
Westing (onderhoudscommissie) tel. 0612822387
of mail a.westing@hotmail.com.
Veilig Verkeer Nederland,
Centrum Veilig Wonen is de komende tijd bij u in
het dorp aan het werk. Dit betekent dat veel meer
(bouw)verkeer in uw buurt rijdt. CVW heeft
aannemers opgedragen om verkeersplannen te
maken met veiligheid voor bewoners als
onderwerp. Daarnaast heeft CVW aan Veilig
Verkeer Nederland gevraagd om mee te denken
over de verkeersveiligheid en om samen een
voorlichtingsprogramma voor kinderen te
ontwikkelen. De eerste stap in dat programma is
dat wij u via deze nieuwsbrief informeren over
aandachtspunten voor u en uw kind(eren) rondom
de bouwwerkzaamheden. Maar natuurlijk zijn
deze tips en punten van zorg altijd van belang bij
deelname aan het verkeer!
Aan uw kind wordt (of is) door school
meegegeven de prikbordkaart ‘Let op bij werk
in uitvoering’. Op deze kaart staan tips en
adviezen voor de verkeersveiligheid van uw
kind(eren).
Dode hoek
Vrachtwagens zijn voor kinderen indrukwekkend
en kinderen geven vaak zelf aan dat ze deze
gevaarlijk vinden. Ze moeten weten dat de
chauffeur hen vaak niet kan zien, ondanks zijn
hoge positie, zijn spiegels en camera’s.
Er zijn plekken rondom de vrachtauto waar
fietsers of bromfietsers ineens onzichtbaar
worden. Ze zitten dan in de dode hoek. Er zijn
daarom twee vuistregels:
Blijf rechts en ruim achter de
vrachtwagen.

Houd minstens 3 meter afstand; een
vrachtwagen heeft veel ruimte nodig.
Wanneer kinderen zich aan deze vuistregels
houden, dan zit u in principe altijd goed.
Om toch iets specifieker in te gaan op hoe u
rekening kunt houden met de dode hoek staan
hieronder nog 8 andere belangrijke punten:
Loop nooit vlak voor of achter een
vrachtwagen langs, ga er niet vlakbij
staan en steek nooit vlakbij een
vrachtwagen over. Ook niet als de
vrachtwagen stil staat.
Wacht met fietsen of lopen tot de
vrachtwagen echt de bocht om is.
Aarzel niet om uit te wijken naar de stoep
als je in de verdrukking dreigt te komen.
Ga nooit ‘even snel’ langs een
vrachtwagen die aan het manoeuvreren
is. Geef hem tijd en ruimte.
Let goed op de richtingaanwijzer van een
vrachtauto. Wanneer een vrachtwagen de
bocht om gaat, maakt de chauffeur vaak
eerst nog een beweging in de andere
richting. Afstand houden dus!
Maak ruimte voor achteruitrijdende
vrachtwagens. De chauffeur heeft dan
slecht zicht.
Al hebben vrachtwagens spiegels en
camera’s, er blijven momenten dat je uit
beeld bent. Wees altijd oplettend!
Laat altijd duidelijk zien wat je van plan
bent. Doe geen onverwachte dingen.
Tips voor u en uw kind
Tijdens de werkzaamheden kan de
schoolhuisroute veel onoverzichtelijker zijn;
overweeg of begeleiding van uw kind tijdelijk
nodig is.
Bekijk
per
moment
of u uw
kind
veilig
buiten
kunt
laten
spelen.
Let er bij het parkeren van uw auto op dat
kinderen zicht houden op het verkeer.
Bespreek met uw kind de risico's van het
vrachtverkeer en de dode hoek.
Vertel uw kind dat bouwlocaties gevaarlijk zijn
voor kinderen. De bouwvakkers houden zich niet
voor niets aan strenge regels en dragen
beschermende kleding.
Om deze punten goed in het geheugen te houden
hebben we ze op de prikbordkaart gezet. Hang
deze kaart thuis op, zodat u en uw kinderen
regelmatig nog even terug kunnen lezen hoe het
ook al weer zit. Samen veilig in de buurt!

Gevonden voorwerpen
Er zijn twee (fiets)lampjes gevonden. Af te halen
in de directieruimte.

