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Vanuit het managementteam
Het nieuwe kalenderjaar is gestart en als school is
dit altijd een periode van toetsing, rapporten,
gesprekken en verwerken van administratie. Maar
eerst zijn er de zogeheten ‘Zilveren Weken’, een
vervolg op de ‘Gouden Weken’. In de groepen
staan de afspraken die aan het begin van het
schooljaar zijn gemaakt weer centraal en is er tijd
en ruimte om aan de groepsdynamiek te werken.
Update nieuwbouw:
De uiterlijke vorm van het gebouw wordt steeds
meer en meer zichtbaar. Het wordt echt een
prachtige plek waar wij straks samen met elkaar
mogen werken. Op de achtergrond zijn wij bezig
(samen met de collega’s van de Wilster en Kids2b)
met het interieur en het plein. Het gaat nu nog om
schetsen en uitwerken van onze wensen. Daarna
zullen wij met verschillende partijen in gesprek
gaan over de financiële kant. We willen iets moois
neerzetten, maar wel haalbaar zijn.
Uitnodiging 'Kovvie mit kouk'
Om alvast te noteren in uw agenda! Op
donderdagochtend 31 januari 8.30-9.30 uur
‘Kovvie mit kouk’ voor alle ouders.

Een prettig gesprek, met ruimte voor
input/vragen/opmerkingen met de directie over
ons onderwijs en het bestuur Noordkwartier! Een
aparte uitnodiging ontvangt u binnenkort in de email. U komt toch ook?
In de week van 21 t/m 25 januari ben ik afwezig
i.v.m. een studiereis. Aanspreekpunt bij
calamiteiten deze week zijn juf Thea en meester
Jeroen.
Ik wens u allen alvast een prettig weekend.
Met vriendelijke groet,
Paul Roelfsema (directeur)
Aanwezigheid MT:

Paul
Roelfsema
Greetje
Nomden
Juf Thea
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Afscheid juf Greetje
In de brief die u vanochtend heeft ontvangen, leest
u dat juf Greetje ons gaat verlaten. Net als Greetje
zelf, vinden wij dit ook erg jammer. Juf Greetje is
een aanwinst geweest voor de school en het team.
Wij wensen bij deze haar een goede en mooie tijd
toe op cbs Roemte.
Vrijdag 18 januari is haar laatste werkdag hier in
Middelstum. Wij willen met elkaar deze ochtend
afscheid nemen in het speellokaal. Er zal een kort
programma zijn tussen 8.25-9.00 uur. U bent van
harte welkom in het speellokaal of een ander
moment deze ochtend om juf Greetje nog even de
hand te schudden. Zij zal tot ongeveer 12.00 uur
aanwezig zijn.
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Vanuit de MR
Voor de kerstvakantie heeft de MR van onze school
informele ontmoeting gehad met de MR van de
Wilster.
Onze eerstvolgende vergadering staat gepland op
woensdagmiddag 23 januari om 12u 30 hier op
school.

Groep 5/6
Op vrijdag 25 januari kunnen we deelnemen aan
een tafeltennis clinic in Loppersum. We moeten
dan wel zelf vervoer regelen, dus wie kan er
rijden? We moeten er om 10 uur zijn, het duurt
ongeveer 45 minuten.
Houdt u klasbord in de gaten voor meer
mededelingen?

Groep 7/8
Afgelopen week zijn we druk bezig geweest met de
voorbereiding van de maandviering. Samen
hebben we een aantal liedjes geoefend en twee
toneelstukjes bedacht. Morgen (vrijdag) kunnen de
ouders komen kijken. We beginnen iets na half
negen.
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