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Met vriendelijke groet,

Kalender
2 april
2 april
5 april
12 april
18 april
22 april t/m 3 mei
12 mei

Bezoek Kindcentrum door
alle groepen
Visitatie
Onderwijsinspectie
Schoolfotograaf
Koningsspelen
Paasviering;
continurooster tot 14 uur.
Meivakantie
School-kerk-gezinsdienst

Vanuit het managementteam
Komende dinsdag 2 april komt de
onderwijsinspectie bij ons op bezoek. Onze
school is voor het laatst in 2014 onder de loep
genomen en het is gebruikelijk dat dit om de 4
jaar gebeurt. Het programma ziet er als volgt
uit:








Lesbezoek bij groep 7/8;
Gesprek met de leerlingraad;
Feedback lesbezoek groep 7/8;
Gesprek met managementteam over
veiligheid, kwaliteit, verantwoording en
de toekomst;
Bijwonen van een bordsessie en een
gesprek met het team;
Verwerking en voorbereiding van de
terugkoppeling;
Feedbackgesprek bevindingen met het
team.

Wij zien uit naar het bezoek van de inspectie.
Daarbij verwachten wij een opbouwend
gesprek en goede uitkomst.
Kovvie mit kouke!
Morgen (vrijdag 29 maart) staat hij weer
gepland en het onderwerp is ‘communicatie’. U
komt toch ook?

Paul Roelfsema
Aanwezigheid Paul Roelfsema
Week 14 dinsdag t/m vrijdag
Week 15 dinsdag t/m vrijdag
Aanwezigheid Thea Enderle
Week 14 dinsdag en donderdagochtend
Week 15 maandag en donderdagochtend

GEZOCHT: Klaas Koster
Onderstaand bericht kwam afgelopen week
binnen op de directie e-mail van onze school.
Met toestemming deel ik het bericht, misschien
kunt u verder helpen? Reacties morgen
rechtstreeks naar bulletin@eastcrc.com t.a.v.
Ina Zondag.

Goede morgen/middag/avond,
Mij naam is Ina Zondag.
Ik ging in de 1980s naar Wicher Zitsema
School.
In 1988 is mij familie naar Canada verhuist.
Mij broer Theo is nu in Nederland op visite.
Hij wil Klaas Koster op zoeken … ze waren
goede
vrienden. Theo is van 1978 … ik denk Klaas
ook.
Heeft u kontakt met vroegere leerlingen? Of
weet
u iets meer zo dat Theo Klaas kan vinden?
Alvast bedankt voor u tijd en help.
Groetjes,
Ina
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Geachte ouders/verzorgers,

Koolwitje

Graag maken we u attent op het volgende.
In het paasweekend vindt het Holland Nordic
Basketball Tournament (HNBT) plaats in
Groningen. Een van de activiteiten die wij
organiseren is een basketbalclinic voor
kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Deze
clinic wordt gegeven door ervaren coaches en
o.a. (eredivisie) spelers van Donar en Martini
Sparks. Kinderen die nog geen lid zijn van een
basketbalclub hebben voorrang voor
deelname.
Wij nodigen alle leerlingen graag uit om zich
op te geven voor de clinic, die zal plaatsvinden
op vrijdag 19 april (goede vrijdag) in sporthal
Corpushuis te Groningen van 10 tot 12 uur.
Deelname is niet alleen gratis, de kinderen
krijgen ook nog een mooi cadeautje mee als
dank voor hun deelname. Alle informatie vindt
u op www.hnbt.nl/jeugdclinic. Toch nog
vragen? Deze kunt u stellen via het mailadres
info@hnbt.nl. Wij reageren zo spoedig
mogelijk.

Het koolwitje is een vlinder die veel voor komt
in Nederland. Ze leggen 1 tot 6 eitjes per keer
en per jaar zijn er 3 of 4 generaties.
De tamelijk grote rups heeft een heldergroene
tot donker blauwgroene kleur met een
fluwelige beharing.
De rupsen zijn 13 tot 24 dagen rups en worden
daarna een pop. Na ongeveer 14 dagen komt
de rups weer uit de pop als vlinder.

Graag tot 19 april.
HNBT jeugdclinics

Na de meivakantie krijgen we een aantal
poppen in de klassen. Deze komen daar tot de
poppen uitkomen en vlinders zijn. Uiteraard
worden ze dan weer vrij gelaten. Voor dit
project hebben bakken met gaas en terrariums
nodig. Heeft u thuis een goede bak of een
terrarium, dan zou we het erg fijn vinden als
we die zouden mogen lenen.

Oude kranten
Voor het bedekken van de tafels tijdens het
knutselen en schilderen hebben we oude
kranten nodig. Wilt u voor ons verzamelen?

Koningsspelen
Vrijdag 12 april zijn de jaarlijkse
Koningsspelen! Ook dit jaar organiseren de 3
scholen uit Middelstum samen een mooie
sportdag met sportieve clinics. Het lied van dit
jaar is: De Pasapas. Misschien heeft u deze
thuis al voorbij horen komen. Deze week krijgt
u een mail met informatie over de
koningsspelen.
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De vrijwilligers krijgen een brief mee met de
nodige informatie. De belangrijkste dingen op
een rijtje:
Groep 1 en 2 start om half 9 op het schoolplein
van de Klim-Op.
Groep 3 t/m 8 start om half 9 op het
voetbalveld.
Om 12:00 uur is iedereen weer op de eigen
school.
Groep 5 t/m 8 gaat ‘s middags wel naar
school.
Kom in sportkleding en laat eten, drinken en
tassen thuis.
Lees de mail over de Koningsspelen goed
door. We maken er weer een sportieve dag
van!

Grote rekendag
Woensdag 3 april doen we weer mee met de
grote rekendag. Het thema is dit jaar
“verhoudingen”. We starten de grote rekendag
met een feestelijke opening op het plein. Die
begint om 8.30 uur.

Tentdienst in Middelstum
Zondag, 7 april, wordt er in Middelstum weer
een tentdienst gehouden in de tent van
Sunsation.
( Oosterburen 1)
Tijdens deze dienst wordt er medewerking
verleend door het kinderkoor “Eigenwijs” uit
Ten Boer.
Het thema van deze dienst is “Laat je licht
maar schijnen”.
Gea van der Heide is de dirigent en Els
Tamminga begeleid op de piano.
Het koor bestaat uit ongeveer 20 kinderen van
6 tot 12 jaar, en komen uit Ten Boer
en omgeving, van verschillende scholen en uit
verschillende kerken. Dit maakt het zo leuk
om samen te zingen: ze zijn verschillend, maar
horen toch bij elkaar!
Ze zingen vooral christelijke liedjes, maar ook
andere, bekende (kinder)liedjes.
Het begint om 14. 30 uur.
U bent allemaal van harte welkom!

Vanuit de MR
Ouder gezocht voor de MR: Meepraten op
school? In de MR natuurlijk!
In de medezeggenschapsraad bespreken 2
ouders en 2 leerkrachten alle belangrijke
zaken die te maken hebben met het beleid van
de school. Wij bespreken bijvoorbeeld het
schoolplan, het zorgplan en regels op het
gebied van veiligheid en gezondheid. Ook
geven wij advies over bijvoorbeeld de
taakverdeling op school, de vakantieregeling
en het besteden van de middelen die de
school ontvangt.
Eind van het schooljaar 2018/2019 eindigt voor
Janneke Wijlhuizen, voorzitter en lid van de
oudergeleding, haar termijn. Dit betekent dat
er één vacature is waarvoor wij een
enthousiaste ouder zoeken. We zoeken
iemand die zich vanaf half augustus (het begin
van het nieuwe schooljaar 2019/2020) voor
een termijn van 4 jaar beschikbaar wil stellen.
Bent u geïnteresseerd? Meldt u zich dan als
kandidaat aan via een e-mail naar
mr.wicherzitsema@noordkwartier.nl met als
titel MR-kandidaat/oudergeleding.
Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 30
maart 2019.

Groep 1&2
Op dinsdag 2 april gaan we lammetjes kijken.
Wie wil ons brengen?

Zou u er om willen denken dat de kinderen een
stukje fruit of groente meekrijgen voor in de
pauze? Liever geen koek of snoep.
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Groep 3/4
Vanochtend hebben we tennisles gehad van
juf Kee. Dat was hartstikke leuk. Als je het leuk
vindt kan je vanavond (do 28 maart) van 19.00
tot 20.00 uur nog een keer tennissen.

In de kalender stond al te lezen dat we op
dinsdag 2 april met onze groep in het nieuwe
Kindcentrum gaan kijken.
Aanstaande woensdag 3 april is er de Grote
Rekendag, het thema dit jaar is
‘verhoudingen’. De naam Rekendag zegt het
al, we zijn alleen bezig met rekenkundige
opdrachten deze dag.
Volgende week vrijdag komt de
schoolfotograaf.

Groep 7/8

Groep 3 is bezig met het automatiseren van de
sommen tot 10. We zijn nu bezig met de
minsommen. Groep 4 oefent de tafels van 3 en
4. Met spelling en lezen zijn we bezig met
woorden met een stomme e (b.v.korte)

Groep 5/6
Vanochtend konden we bij- en onder leiding
van- de tennisvereniging tennissen. Op
Klasbord staan (bijna) de foto’s.
Tafels!! De meeste kinderen hebben de tafels
6 t/m9 opgezegd, nu de andere tafels nog en
dan krijgen ze van ons een tafeldiploma. Ons
streven is dat iedereen die nog vóór de
meivakantie haalt, of anders zo spoedig
mogelijk daarna. De kinderen ontdekken ook
meer en meer dat in heel veel sommen tijdens
de rekenles een tafelsom verstopt zit. Zo
hadden we het met groep 5 over omtrek en
oppervlakte en groep 6 had schattend rekenen
met x en : met veel nullen. Ook daar blijkt
maar weer hoe handig het is dat we de tafels
nu al veel sneller kennen dan een aantal
weken geleden. Via deze link:
http://www.reesinck.eu/pdf/twaalf.pdf vindt u
een bouwplaat voor een 12-zijdige
dobbelsteen. Deze dobbelsteen kan dan
gebruikt worden om op een speelse manier de
tafels te oefenen. Als u 2 knutselt (gebruik wel
stevig papier) kunt u ze tegelijk gooien en dan
gaat het erom de getallen zelf met elkaar te
vermenigvuldigen, als u er 1 maakt spreekt u
van tevoren af welke tafel er wordt geoefend.

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

