Nieuwsbrief
Week
51/52/1/2
13-12-2018
In januari komt een moment waarop we een
overleg plannen over onderwijs, met ouders van
deze school. U ontvangt hiervoor nog een aparte
uitnodiging.

Kalender
Week 51
21 december

24 december t/m 4
januari
Week 2
7 januari
8 januari
11 januari

Kerstviering
Margemiddag: alle
kinderen vrij.
Kerstvakantie

Nieuwjaarsvisite
In het speellokaal
teamsessie
Maandviering 7 en 8
Ouders, van harte
welkom.

Aanwezigheid
Paul Roelfsema (dir)
Greetje Nomden
Thea Enderlé

Week 51
di t/m do
di/do
di

Met vriendelijke groet,
Paul Roelfsema
Greetje Nomden

Het team van de Wicher Zitsema
wenst u fijne Kerstdagen
en
veel heil en zegen voor het
Nieuwe Jaar.

Week 2
di t/m do
do

Vanuit het managementteam:
Beste ouders,
Inmiddels hebben we de eerste bijeenkomst van
de nieuwe leerlingenraad gehad(
leerlingfocusgroep).
In de leerlingenraad hebben Kelly, Iris, Omar, Max,
Tess en Lars zitting.
We hebben het gehad over pleinregels wat betreft
het ballen. Wat ze nog missen aan speelgoed op
het plein, instellen van pleincoaches en het nieuw
schoolgebouw.
Zij doen zelf in deze nieuwsbrief verslag van onze
1e vergadering.

Drie berichten:
Hallo kinderen van cbs Wicher Zitsema,
De Handels- en Bedrijvenvereniging Middelstum
bedankt alle kinderen van Middelstum die een
versierde kerstster hebben ingeleverd. De
kerststerren hangen allemaal in de mooie
kerstboom op het Concordiaplein.
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Onder alle inzenders heeft de Kerstman 10
cadeaubonnen verloot. De kinderen die een prijs
hebben gewonnen krijgen hierover bericht.

Daarom bij deze: voor aanmelding van les kunt u
het formuliertje inleveren bij Yke Klaver, G.
Alberdastraat 8 Middelstum. Heeft u nog vragen
dan kunt u haar ook bellen op: 06-11760595.

Alvast bedankt,
vriendelijke groet
Yke Klaver
Handelsvereniging Middelstum

Alvast bedankt voor jullie medewerking. En: wij
doen graag weer een project samen met jullie!

Leerlingfocusgroep:

groet
Yke Klaver
Malletband Concordia Middelstum

In de leerlingfocusgroep zitten de groepen: 5-Lars,
6-Tess en Max, 7-Iris en Omar, 8-Kelly.
In de leerlingfocusgroep bespreken we:
- hoe het nieuwe schoolplein eruit komt te zien.
- ook over de pleinverdeling hebben we het gehad.
We hebben nu afgesproken dat er op 3 plekken
met de bal gespeeld mag worden en het middelste
stuk is vrij voor de kinderen die niet met ballen
willen spelen.
- De kinderen die in de leerlingfocusgroep zitten
gaan met z’n tweeën om de beurt met een blauw
hesje pleinwacht houden voor als er wat is.
- Wat we met het geld van de boekenmarkt gaan
doen: speeltoestellen, hockeysticks.
- 2X per week worden de ballen van het dak
afgehaald door Jan.
- 3/4/5 mogen geen hele wc-rollen in de wc meer
doen.

Kerststukjes
Ook dit jaar gaan we Kerststukjes maken.
Donderdag 20 december om 14:00 uur gaan we
met zijn allen creatief aan de slag. Willen de
kinderen voor die middag een tas (voorzien van
naam) met bakje, groen, decoratie en een
snoeischaar meenemen? Ouders die om 14:00 uur
willen komen helpen zijn van harte welkom!

Dit hebben we besproken op 7 december 2018
Groetjes de leerlingenfocusgroep.

Dag leerlingen van groep 5 en 6,
De leerlingen van groep 5 en 6 hebben een erg
leuk slagwerkproject gedaan met de malletband
Concordia in hun clubgebouw. Op vrijdag 30
november is het project afgesloten met een
concertje waar erg veel mensen zijn geweest. De
Malletband Concordia vond het erg geslaagd en
het publiek was ook erg enthousiast. Alle ouders
hebben een formuliertje mee gekregen om
kinderen eventueel te kunnen aanmelden voor les
op een slagwerkinstrument. Echter het adres waar
het formuliertje kan worden ingeleverd ontbreekt.

Kerstviering
Dit jaar vieren we Kerst wat kleiner. We vieren het
als leerkrachten en leerlingen met elkaar op school
op vrijdag 21 december. We beginnen met een
gezamenlijk Kerstontbijt om 08:30 uur. De
kinderen mogen zelf hun ontbijt van huis mee
nemen. Borden en drinken worden verzorgd.
Ontbijtsuggesties zijn: fruit, fruit in een bakje,
fruitspies, lekkere broodjes, kerstbrood, gekookt
eitje.
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Natuurlijk gaan we de tafels ook mooi dekken,
zodat het een feestelijk ontbijt wordt.
Na de pauze vieren we met zijn allen Kerst in het
gym/speellokaal. Het thema ‘Tel je mee’, passend
bij het Kerstverhaal wordt uitgespeeld en elke
groep doet een stukje. Ook horen hier natuurlijk
Kerstliederen bij.

placemats om te gebruiken voor het kerstontbijt.
Een groot gedeelte van de klas doet ook mee aan
het kerstkoor dat met de viering gaat zingen.
Volgende week hebben we de laatste twee
boekpresentaties. Wat ons betreft is dit geslaagd
en de meeste kinderen waren erg enthousiast.
Iedereen heeft het hartstikke goed gedaan!

Groep 5/6
WC rollen
Wilt u geen lege wc-rollen enz meenemen naar
school i.v.m. de verhuizing. We hebben nu nog
heel veel in het magazijn liggen.

Groep 1/2
Wie nog geen schoenendoos mee heeft genomen
naar school: doe het dan nog; in januari gaan we
ook verder met het thema post! We gaan de dozen
volgende week voorzien van een postgleuf en mooi
verven en versieren. Natuurlijk krijgen we een
nummer en een naam er op!
Wanneer jullie nog oude (kerst)kaarten hebben en
er niets mee doen: wij willen ze graag om mee te
spelen!
We hebben de letter ie en n geleerd. De kinderen
hebben deze letter ook mee op een klein briefje in
de tas; misschien is het een idee ze thuis ook
ergens op te hangen. Let wel op bij het benoemen:
we spreken de klanken fonetisch uit, dus: de
“nnnn” niet de " en”.
Op donderdag 20 december nemen we afscheid
van Daan. We wensen hem heel veel plezier op zijn
nieuwe school.

Groep 3/4
Op 5 december hebben we een hele gezellige dag
gehad met Sinterklaas. Alle kinderen uit groep 3 en
4 hebben iets voor de Sint en zijn pieten gedaan:
kunstjes, liedjes, dansjes, drummen, voetbal,
rennen en een judoclinic! De dag na Sinterklaas
hebben we meteen de kerstboom in de klas
gekregen en intussen zijn we druk bezig voor kerst.
We hebben mooie kerststerren gemaakt en

We hebben een prachtig Sinterklaasfeest gehad
met ons allen en we gaan nu weer op naar de
kerst. We hebben kerstbomen met glitter tijdens
atelier gemaakt en we zijn aan het oefenen voor de
kerstviering.
Voor de vakantie krijgen we allemaal een
inlogcode van het KIVA spel en kunnen we thuis
dus al beginnen om een leuk poppetje te maken.
Op 20 december moeten de kinderen van groep 6
alvast hun mapje van TOPO mee. En op 21
december hebben ze de toets van Drenthe.
We gaan beginnen met de spreekbeurten, dus
heeft uw kind last van allergieën laat het even
weten.
Dan wensen we iedereen een fijne feestdagen en
een gelukkig nieuwjaar.

Groep 7/8
In de maand december staan er altijd leuke dingen
op het programma. Op 5 december hebben we
sinterklaas gevierd. Iedereen had een mooie
surprise en een gedicht gemaakt. De foto’s hiervan
staan op klasbord. De dag na sinterklaas kregen we
meteen een kerstboom in de klas. Deze hebben we
met elkaar versierd. We zijn begonnen met het
oefenen voor de kerstviering. Sommige kinderen
zitten in een koor en anderen mogen weer een
gebed opzeggen. Iedereen in onze klas doet mee
aan de voorstelling. Wij willen iedereen alvast fijne
feestdagen en een fijne vakantie wensen.
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