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Ruimte om te groeien

Agenda december/januari

Margedag

11-12

De margedag op 6 april blijft staan en de
margedag van 30 maart komt te vervallen.
Noteert u dat alvast in uw agenda?

14-12
18-12

21-12 t/m
03-01

Verkoop voor de voedselbank
in de Plus 16-00-19.00 uur
8.30 uur Leerlingenfocusgroep
Kerstviering in de groepen.
Alle kinderen zijn om 12.00
uur vrij!
(vrijdag! ipv donderdag,
maandsluiting 1/2 vervalt)
Kerstvakantie

Van de directie
De sfeervolle kerstperiode is weer aangebroken,
de kerstbomen geven licht in de klassen en de
adventskaarsjes worden aangestoken. Kerst is
een tijd voor familie, voor samenzijn, kaarsjes in
het donker en gezelligheid. Op school maken we
tijd om hier aandacht aan te besteden. Met de
kinderen staan we deze adventsweken stil bij het
thema ‘tijd’. Advent is een periode van
verwachten, tijd van de hoop.
Het ene jaar vieren we kerst bij ons op school en
het andere jaar in de kerk. Vrijdag 18 december
vieren we kerst bij ons op school. We starten
gezamenlijk in het Kwetternest waar de viering
plaatsvindt: ‘het kerstjournaal’. Alle groepen
verzorgen een onderdeel van de viering.
Vervolgens gaan we in de groepen hier een
vervolg aan geven.
Nieuws uit de groepen
We hebben de eerste helft van het schooljaar erop
zitten en ik wil alle ouders hartelijk danken die
een bijdrage hebben geleverd aan het onderwijs
op de Wicher Zitsema. De ouderraad, de
medezeggenschapsraad, de
onderhoudscommissie, alle vrijwilligers en de
betrokken ouders in de school. Fijn om te merken
dat we op de Wicher Zitsema kunnen rekenen op
een prettige samenwerking. Ik wens u alvast een
fijne kerst en een goede vakantie.
Trijnie Tuil

Groep 7/8
We hebben een leuk sinterklaasfeest gehad. De
foto's staan op de website. Nu vieren we al weer
bijna kerst. Dit jaar een kerstviering met de
kinderen op school. Ondertussen leren we flink
door. In groep 7 gaan we verder met procenten
en breuken. Ook hebben we geleerd hoe we
cijferend kunnen delen. Dit ziet er niet meer uit
als een staartdeling. Vraag er maar eens
naar. Met spelling behandelen we Engelse
leenwoorden.

In groep 8 lezen we grafieken af en delen we met
breuken en kommagetallen. Met spelling leren we
het verschil tussen "hij verbreedde de weg" en
"de verbrede weg". Lastig hoor!
We hebben kransen en theelichtjes gemaakt voor
de voedselbankactie. Bedankt voor alle potjes! We
zijn heel benieuwd wat straks het eindresultaat
van alle acties is.
Nieuwe methode Engels
‘Groove me’ is de nieuwe methode voor Engels die
we hebben aangeschaft. ‘Groove me’ is een
revolutionaire digibord lesmethode Engels. Het is
de eerste complete lesmethode Engels waarbij
muziek de basis is van alle lessen.
In de lessen wordt het thema van het liedje
gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij
komen alle vaardigheden aan bod. De lessen
beperken zich niet tot alleen de woorden uit het
liedje, maar worden uitgebreid met woorden
passend bij het thema.
Kookouders
In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep
gedaan voor kookouders. Dit betreft de
dinsdagmiddagen van 14:15-15:00uur. Vindt u
het leuk om mee te helpen? Tot nu toe hebben we
weinig aanmeldingen. Meer informatie en
aanmelden bij juf Marjon of juf Jacquelien.
Nieuws van de OR
Reminder!
Helaas hebben we minder dan de helft van de
ouderbijdragen ontvangen. Dat betekent dat we
niet in staat zijn om extra activiteiten te
bekostigen en dus zullen moeten schrappen uit
het aanbod. We hopen daarom dat we alsnog de
ouderbijdragen in ontvangst kunnen nemen.
Voor dit schooljaar vragen wij een ouderbijdrage
van € 23,00 per leerling. U wordt vriendelijk
verzocht uw bijdrage vóór maandag 7 december
2015 over te maken op: IBAN NL 61 RABO 0156
6545 39 t.n.v. OR CBS Wicher Zitsema o.v.v.
naam/namen + groep van uw kind(eren),
ouderbijdrage 2015-2016.
Voedselbankactie!
De actie voor de voedselbank is gestart. Kinderen
mogen spullen meenemen en in het Kwetternest
plaatsen op de aangegeven tafel.
U kunt denken aan de volgende boodschappen:
babymelkpoeder, bakboter, blikgroente, blikken
vlees, houdbaar broodbeleg, deodorant,
douchegel, koffie, thee, koffiemelk, koffiecreamer,
luiers (nr 1 t/m 5), mayonaise, mosterd, mix en
saus voor in de pasta, (olijf) olie, ontbijtgranen,

pasta, ranja, rijst, rookworst, shampoo, soep,
suiker, tandpasta, tandenborstels, wc-papier en
houdbare zuivel.
Daarnaast mogen de kinderen ook lege flessen
mee naar school nemen. De opbrengst hiervan
doneren wij aan de voedselbank.
De spullen en flessen kunnen t/m woensdag 16
december worden ingeleverd.
De kinderen verzamelen lege flessen, goederen en
organiseren deze week een verkoopactie met
knutsels die zij zelf hebben gemaakt.
Aanstaande vrijdag zal de Ouderraad, samen met
kinderen die deze actie hebben bedacht, in de
Plus staan om de knutsels te verkopen.
U bent van harte welkom a.s. vrijdag, 11
december, tussen 16.00 – 19.00 uur. Wij hopen
dat u deze actie een warm hart toedraagt en iets
van ons zult kopen.
Het geld zullen wij overmaken naar de
Voedselbank.
Graag tot ziens!

Zilveren weken
Na de kerstvakantie starten we met de Zilveren
Weken. We werken dan weer schoolbreed aan de
afspraken en doen dagelijks in elke groep een
coöperatieve werkvormen (waarbij kinderen
samenwerken) en energizers (spelletjes) tussen
de lessen door.
De Tijd Tikt
De tijd tikt
de uren van de klok
tikt de ruiten
van je rok
roept de kippen
op de stok
en de haan kraait "goede morgen"
De tijd tikt
de uren in het rond
tikt de blaadjes op de grond
trekt de zon omhoog
de maan omlaag
en de haan kraait "goede morgen"
Ja, de tijd tikt minuutjes van de dag
tikt de treden van de trap
als je heel laat zachtjes
op je tenen door het huis gaat
Ja, de tijd
tikt je leven zo voorbij
heel verdrietig en heel blij

en de haan kraait
alsmaar "goede morgen"
Herman van Veen

Peuter en kleuterviering

