Nieuwsbrief
Week 7,8&9
7-02-2019

Kalender
8 februari
15 februari
18 t/m 22 februari

Maandviering gr 1&2
Margedag. Alle
leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie.

Vanuit het managementteam
Toetsen, nakijken, analyseren, teambesprekingen...
allemaal typische zaken die zich afspelen in de
maanden januari/februari. Op de margedag van
volgende week vrijdag hebben alle leerkrachten de
tijd om alles rustig te verwerken en de rapporten
in te vullen. Uw kind krijgt 1 maart het rapport
mee naar huis.
Kovvie mit kouke
De eerste ouderbijeenkomst kovvie mit kouke was
geslaagd! Een enthousiaste groep ouders heeft
meegedacht over de uitvoering en invulling van de
thema's waar Noordkwartier en onze school mee
bezig zijn. Er volgt een apart verslag, deze zal ik
binnenkort naar u toe mailen. Heeft u de volgende
al genoteerd in uw agenda? Vrijdag 29 maart, van
8.30 tot ongeveer 9.30 uur in het speellokaal.
Tevredenheidsonderzoeken
In november heeft u het
oudertevredenheidsonderzoek in kunnen vullen.
De resultaten stromen langzaam binnen. Ik ga voor
u alles netjes verwerken en in een overzichtelijk
format plaatsen. Dit format wordt uiteraard z.s.m.
met u gedeeld.
LeerKRACHT
Afgelopen woensdag is het team bezig geweest
met het opstellen van leerlingdoelen. Kleine,
haalbare doelen, waarvan de leerlingen echt
verschil opmerken. Deze doelen komen op ons
leerKRACHT bord te staan en de leerkrachten gaan
acties uitvoeren om het doel te behalen.

Nieuwbouw
Heeft u al een kijkje genomen in onze nieuwe
school? Laatst zijn wij als team, tijdens de lunch,
even binnen geweest. Erg leuk en mooi om te zien.
Wij krijgen binnenkort een uitnodiging om met alle
leerlingen een kijkje te nemen. Zodra hier meer
over bekend is, hoort u dit ook.
De datum van oplevering is nog niet vastgesteld.
De gemeente zal hier verder over communiceren.

Vragen/opmerkingen
Loopt u met een vraag of heeft u een opmerkingen
over onze school, een medewerker, of iets
dergelijks? Blijf er niet lang mee lopen, maar kom
bij ons aan. Een afspraak is snel gemaakt en wij
luisteren graag. Zo werken wij met elkaar aan
‘ruimte om te groeien'.
Met vriendelijke groet,

Paul Roelfsema

Aanwezigheid Paul Roelfsema
Week 7: dinsdag t/m vrijdag*
Week 9: dinsdag t/m vrijdagochtend*
*Een aantal afspraken in mijn agenda zijn buiten
de deur. Wilt u mij spreken, dan kunt u het beste
even een e-mail sturen naar
directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl

Pasen
Op 18 april vieren we op school het Paasfeest, op
deze dag hebben de kinderen een continurooster
tot 14u.
Noteert u dit alvast in uw agenda?
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Groep 1/2
Wij werken over het ziekenhuis. We hebben daar
waar normaal de poppenhoek is, nu een echte
ziekenhuishoek ingericht. Met een
onderzoekskamer en een verpleegafdeling. We zijn
druk bezig met röntgenfoto’s bekijken, patiënten
onderzoeken, recepten voorschrijven, patiënten
beter maken en nog veel meer. Ook lezen we veel
prentenboeken over ziek zijn. Doen tik- en
gymspelletjes over het ziekenhuis en ziek zijn en
knutselen hierover. Zo hebben we al een
dokterstas geknutseld, een ziekenhuisbed,
röntgenfoto’s en ons zelf getekend terwijl we ziek
waren.

Ook hebben we afgelopen vrijdag bezoek gehad
van een brandweerman met Smokey de
rookmelder. Smokey komt af en toe bij een leerling
logeren. Dan kunnen ouders en leerlingen samen
lezen en leren over Smokey.
Veel logeerplezier alvast toegewenst

Groep 3/4
Groep 4 moet de tafel van 2 uit het hoofd kunnen
opzeggen en door elkaar kennen. Graag thuis mee
helpen bij het oefenen. Letterlijk de tafels er in
stampen door het hele huis door te “stampen” of
op iedere traptrede een tafelsom. Volgende week
gaan we de tafel van 3 leren. De meeste leerlingen
kennen de tafel van 5 ook al!
We hebben bijna alle presentaties van “Hier woon
ik” gehad. Heel knap gedaan door iedereen! En zo
leuk om eens even een kijkje te nemen bij elkaar in
huis. We hebben deze week de laatste ronde van
dit Atelierblok gehad met prachtige kunstwerken
als resultaat.

Groep 5/6
Met de tafeltennisclinic nog vers in ons geheugen,
kondigt zich alweer een leuke clinic aan.
Aanstaande dinsdagmiddag komt FC Groningen
naar ons toe om ons een voetbalclinic te geven
tussen 13u15 en 14u15. Margriet Zuidhof is
afgelopen week in de klas geweest, we “houden nu
allemaal onze mond gezond”.
We hebben daarnaast allemaal ook een
uitnodiging ontvangen voor de mallet beads, zie
extra bijlage bij deze nieuwsbrief.
Naast al die leuke dingen werken we ook heel
hard; voor de meeste vakken is er in een schooljaar
een A en een B boek; de delen A zijn nu allemaal
uit. Groep 5 is druk met delen met rest (en daar
hebben ze de tafels hard bij nodig...) Groep 6
leerde de afgelopen weken cijferend aftrekken en
bij taal de persoonsvorm en het onderwerp vinden
in de zin.
Groep 7/8
Na de kerstvakantie zijn we gestart met de KiVa
klasse!Vergadering. Bij een klasse!vergadering
vergaderen kinderen zelf, zonder tussenkomst van
de leerkracht. Het doel van de vergadering is
kinderen verantwoordelijkheid te geven. Door de
klasse!vergadering leren de kinderen reflecteren
op hun eigen klas en handelen. Ook leren de
kinderen om te gaan met verschillende meningen
en standpunten. De kinderen voeren besluiten uit
die na democratisch overleg tot stand zijn
gekomen.
Afgelopen week was het de eerste keer dat één
van de kinderen voorzitter was tijdens de
vergadering. De vergadering verliep erg goed en de
kinderen zijn erg enthousiast en betrokken! Op
naar de volgende vergadering!!
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