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Kalender
28 januari
31 januari
4 februari
6 februari
7 februari
8 februari
15 februari
18 t/m 22
februari

Thea aanwezing
Kovvie met kouk
Thea aanwezing
teamsessie
-Heutink presentatie taalmethode
-nieuwsbrief
Maandviering gr 1&2
Margedag. Alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie.

Vanuit het managementteam

Op vrijdag 18 januari heb ik afscheid genomen van
de kinderen, ouders en collega’s
De kinderen hebben me verrast met een feestelijk
programma, daarnaast kreeg ik veel goede
woorden en cadeaus van ouders en kinderen. Fijn
om te horen dat ik gewaardeerd werd. U en jullie
allemaal hartelijk dank voor het vertrouwen in mij
en voor de fijne tijd die ik hier heb gehad. Veel
succes bij de voorbereidingen rond de verhuizing,
ik verwacht in elk geval een uitnodiging voor de
opening van de school.
Ik ga jullie missen,
Greetje Nomden

Aanwezig:
Paul: Dinsdag t/m vrijdag
Ouderbijdrage:
Beste ouders,
Vanuit de ouderraad het verzoek om de
ouderbijdrage te voldoen.
Voor een vol jaar is het bedrag € 25,00 per leerling.
Voor kinderen die later zijn ingestroomd € 12,50. U
kunt dit bedrag overmaken op IBAN NL 61 RABO
0156 6545 39 t.n.v. OR CBS o.v.v. naam/namen +
groep van uw kind(deren)
Wanneer u gebruikt maakt van kans voor uw kind
kunt u de ouderbijdrage via Kans voor uw kind
betalen.
Namens de OR,
Corine Visscher
Beste kinderen, ouders en collega’s,
Na 1 ½ jaar op cbs Wicher Zitsema te hebben
gewerkt, is er een einde gekomen aan mijn
werkzaamheden op deze school. De reden (dat
meester Paul weer beter is gemeld) is natuurlijk
een hele mooie, maar dat neemt niet weg dat ik
het vervelend vind om hier zo halverwege het
schooljaar te stoppen.
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Hallo,

Groep 3/4

Ouders van de kinderen van groep 5 en 6!
Wij hebben vanaf de herfstvakantie tot aan begin
december een ontzettend leuk slagwerkproject
gedaan met alle kinderen uit groep 5 en 6.
Op 30 november hebben wij dat afgesloten met
een heel leuk concertje. Het enthousiasme spatte
ervan af, wij hebben daarvan enorm genoten.
Wij hebben het idee dat er een aantal kinderen en
ouders geïnteresseerd waren in het nemen van
muziekles, maar misschien door de
decemberdrukte zijn vergeten het formuliertje in
te vullen of bij mij in de bus te doen.
Aanmelden voor les kan echter op elk moment in
het jaar. Het lesgeld is € 30 per maand. Juli en
augustus uitgezonderd.
Dus als u en uw kind zich alsnog wil aanmelden:
altijd van harte welkom!!!
Ook kan er eventueel nog worden afgesproken een
proefles te nemen.
Bel of mail mij bij vragen gerust!
Vriendelijke groet
Yke Klaver, Malletband Concordia

De cito-toetsen zijn bijna afgerond. Dat is altijd
even hard werken, maar het is ons weer gelukt!
We hebben woensdag heerlijk gegeten tijdens het
voorleesontbijt.
Groep 3 is bezig met leren klokkijken. De hele en
halve uren en de kwartieren. Oefent u thuis mee?
Ook voor groep 4 is het regelmatig oefenen van
het klokkijken heel belangrijk. Zij moeten ook de 5
en 10 minuten kennen. Groep 4 oefent de tafel van
2. Deze moet volgende week uit het hoofd
opgezegd kunnen worden. Een goede manier om
thuis de tafels te oefenen?: Plak op iedere
traptrede een som met het antwoord. Iedere keer
bij het naar boven lopen zeg je de tafel op. Of
stamp letterlijk de tafels door de kamer rond te
lopen en de tafel op te zeggen.
Deze week hebben we afscheid genomen van juf
Sietske. Wat hebben we veel plezier met haar
gehad en veel van en met haar geleerd! We
hebben een cadeautje aan haar gegeven met al
onze namen erin en een groot hart van ons
allemaal. Juf Sietske, het ga je goed en graag tot
ziens!

Atelier
We zijn gestart met het tweede blok Atelier. De
drama-juf heeft twee lessen overgeslagen wegens
ziekte, maar pakt dit volgende week weer op. In
groep 6-8 staat het portret-tekenen centraal. In
groep 3-5 papier-maché en kleuren mengen met
verf.
Groep 1/2

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

Groep 5/6
Deze week zijn we druk met de CITO toetsen.
Iedereen doet erg zijn of haar best.
Morgenochtend hebben we een tafeltennis clinic.
Daar hebben we zin in. Morgenmiddag mogen de
schaatsen mee! We gaan naar de ijsbaan. De
kinderen mogen na schooltijd daar weer opgehaald
worden. Mocht dit een probleem zijn, wilt u dat
dan aan de juf doorgeven?

Groep 7/8
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