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Ruimte om te groeien

Agenda januari
12-01
19-01
20-01
22-01
26-01
29-01

Do (Trijnie afwezig)
DO (Trijnie afwezig)
Start Nationale voorleesdagen
Nieuwsbrief 10
Margedag: alle kinderen
vrij!
Maandsluiting 3/4: familie van
groep 3/4 is welkom om te
komen kijken (8.45 uur
Kwetternest)

Het team van de Wicher Zitsema wenst
jullie allemaal een gezond en gelukkig
nieuwjaar!

Maandag reed ik met hooguit 50 km/uur richting
school om weer met frisse moed te beginnen na
de Kerstvakantie. De kerstdagen waren
uitzonderlijk warm en nu mochten we starten op
een heerlijk koude winterdag. Er lag zelf sneeuw
op het plein; Cyrus had gestrooid en geveegd
zodat iedereen veilig de school binnen kon
komen.
Dat het verder zo ging lopen deze week, had ik
niet verwacht. Vanaf dinsdag werd er code rood
uitgegeven en was het onveilig om de weg op te
gaan. Ik betreur het dat we geen lessen konden
geven, maar de veiligheid staat wat mij betreft
voorop.
Ik wil alle ouders, verzorgers bedanken voor het
meedenken, het begrip en de flexibiliteit. Ik denk
dat we een hoop ongelukken hebben kunnen
voorkomen op deze manier.
We gaan nu weer vol goede moed van start en ik
heb gehoord dat het winterse weer terug komt. Ik
wacht in spanning af……
Trijnie Tuil
Musical/einddienst
Na overleg met de ouders van groep 8 de
volgende wijziging:
De einddienst blijft bestaan van 19.00 tot 19.45
uur. Het afscheid groep 8 wordt daarna door
ouders georganiseerd.

Van de directie

De musical is 1x in de twee jaar van 17.30 tot
20.00 uur. Er wordt gezamenlijk gestart met soep
en broodjes. Het andere jaar wordt er een
afscheidsavond georganiseerd (zonder musical).

Margedag
De margedag op 6 april blijft staan en de
margedag van 30 maart komt te vervallen.
Noteert u dat alvast in uw agenda?
Nieuws uit de groepen
De eerste week na de Kerstvakantie zit er weer
op. De komende twee weken gaan we druk bezig
met het maken van de citotoetsen; rekenen,

begrijpend lezen, spelling en de DMT (Drie
Minuten Toets = woordrijen lezen).
Daarnaast zitten we in de Zilveren Weken waarin
we extra aandacht besteden aan de sfeer in de
klas, onze regels en afspraken.
Kiva in groep 5 t/m 8.
De Kivaregels die we gaan leren:
- We doen aardig tegen elkaar en behandelen
anderen met respect.
- We maken er samen een fijne groep van.
- We praten met elkaar (en gebruiken daarbij iktaal).
- We willen dat pesten stopt.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 mogen nu het
Kivaspel (weer) spelen op de computer. Dit kan
zowel op school als thuis. Tijdens het Kivaspel
kunnen de leerlingen het geleerde tijdens de
lessen toepassen in spelsituaties. Inloggen kan
op www.kivaschool.nl/spel. De leerlingen krijgen
in de klas een inlognaam en wachtwoord.
Meester en juffen in groep 5/6
Na de kerstvakantie is juf Karin na haar
zwangerschapsverlof weer begonnen in groep 5/6.
Zij gaat op de maandag en de dinsdag werken.
Meester Erwin blijft voorlopig als vervanger van
juf Anneke op de woensdag, donderdag en vrijdag
werken. Juf Jacqueline gaat verder studeren voor
haar master onderwijskunde, ze blijft wel op de
vrijdag in groep 3/4 werken.

