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Ruimte om te groeien

Agenda maart
13-03
17-03
18-03
22-03
23-03
24-03
25-03 t/m28-03
30-03

School-Kerk-Gezinsdienst
Inloopochtend: u bent van harte
welkom om te komen kijken in de
groepen van 8.30 tot 12.00 uur
Maandsluiting 7/8
DO (Trijnie afwezig)
Rekendag ‘Meetkunde en kunst’
Paasviering tot 13.00uur, alle
kinderen zijn om 13.00 uur
vrij!
Paasweekend
Collega’s van onze stichting
Noordkwartier komen kijken op
onze school.

directie.wicherzitsema@
noordkwartier.nl
0595-551646
06-29116188
De kinderen hebben hiervoor liedjes geleerd,
leuke dingen gemaakt en een sketch geoefend.
Iedereen is van harte welkom om al dit moois te
bewonderen op zondag 13 maart.

Een nieuw begin
In het teken van een nieuw begin zijn we weer
fris gestart na de voorjaarsvakantie. Aanstaande
zondag hebben we een viering in de School-KerkGezinsdienst met het thema ‘een nieuw begin’. Na
dit weekend beginnen we op school met de
voorbereidingen voor onze gezamenlijke
Paasviering in het Kwetternest.
Volgende week donderdag is er weer een
inloopochtend. Alle (nieuwe) ouders zijn van harte
welkom om te komen kijken bij ons op school, de
deuren staan open!
Trijnie Tuil
Spelen op het plein na schooltijd
Na schooltijd spelen veel kinderen op het
schoolplein, dat is heel gezellig.
Voetballen mag met een zachte bal. Wilt u hier
als ouder(s) op letten?
Er zijn de laatste tijd veel ramen en andere
dingen kapot gegaan, dat is natuurlijk niet de
bedoeling.
School-Kerk-Gezinsdienst
Op zondag 13 maart zal er in de Hoeksteenkerk
een School- Kerk- Gezinsdienst gehouden worden.

Oproep Kookouders
Dit schooljaar hebben we al eerder een oproep
gedaan voor kookouders. Helaas was er toen
onvoldoende animo. Daarom proberen we het nu
nog een keer.
We willen heel graag koken in onze mooie grote
nieuwe keuken! Wie wil ons daar bij helpen?
Voor vragen of aanmelden: juf Karin en juf Marjon

Nieuws uit de groepen
Groep 3/4

Bijv. de groep die aanmoedigt.
Taal: woordenschat uitbreiding. Dubbele
betekenissen van woorden. Bijv. Matten en
schaken.
Spelling: groep 5: -ig en -lijk.Groep 6: -heid en
werkwoorden in de v.t.
Topo: 17 maart: Noord Holland.
Spreekbeurten (gewijzigd!): Kelly 18 mrt.
Paulien 1 april. Emma 8 april. Nathalie 15 april en
Tim 13 mei.
Juf Karin en meester Erwin
Groep 7/8
Zoals u al weet, gaan wij vrijdag 18 maart
Middelstum in om zwerfvuil op te ruimen. Henny
Toolsma is deze week in de klas geweest om te
vertellen over de gevolgen van zwerfvuil. Dit
maakte wel indruk! Voorafgaand aan deze
schoonmaakactie zijn we uitgenodigd om een
voorstelling "Nico met zijn clico" bij te wonen op
woensdag 16 maart.

DE KAT EN DE VOGEL
HEEL LANG GELEDEN WAREN ER EEN
MENEER EN EEN MEVROUW. ZE HADDEN EEN
KAT EN EEN VOGEL. DE VOGEL ZAT IN EEN
KOOI EN DE KAT LIEP LOS. OP EEN DAG WAS
DE KOOI OPEN MET DE VOGEL ER IN. DE KAT
ZAG DAT NATUURLIJK. HIJ KEEK ROND HIJ
DAGT NIEMAND TE ZIEN. HIJ KEEK WEER
NAAR DE KOOI EN DE VOGEL. EN RENDE
NAAR DE KOOI. DE VOGEL ZAG DAT EN
VLOOG SNEL UIT DE KOOI. DE KAT RENDE
NOG STEEDS EN BAM. HIJ ZAT IN DE KOOI EN
HET DURTJE ZAT DICHT. DE VOGEL GING OP
DE KOOI ZITTEN. EN TOEN KWAAM HET
BAASJE BINNEN.
Groep 5/6
We hebben nu een complimentenbal in de klas.
Dit was een geweldig idee van een leerling. Aan
het eind van de dag stoppen wij een bal in iemand
zijn/haar vak. De volgende dag mogen de
kinderen nadenken wie de dag ervoor een
compliment heeft verdiend en bij wie de bal dus in
het vak kan liggen. Drie kinderen mogen dit
hardop vertellen. Nadat dit is gebeurd, mag
degene die de bal heeft gaan staan. Het is voor de
kinderen natuurlijk elke dag weer spannend of
hij/zij de bal heeft.
Rekenen: Met groep 6 zijn we weer bezig met
breuken. Ditmaal met het plaatsen daarvan op de
getallen en welke breuken gelijkwaardig aan
elkaar zijn.
Groep 5 rekent met grote keersommen met te
veel ( 9 x 39= 9x40-9)
Kiva: De verschillende rollen en de daarbij
'gevaarlijke' posities die zo'n rol/ groep heeft.

Binnenkort beginnen de EHBO-lessen voor groep
8. We hebben prachtig mooi nieuw materiaal
aangeschaft en Mariska van Dijken zal de lessen
verzorgen. Alle leerlingen krijgen een boekje mee
naar huis om uit te leren. Deze boekjes moeten
later weer worden ingeleverd op school. Het is
daarom belangrijk om de boekjes netjes te
houden.
Er is een mail gestuurd naar alle ouders van groep
7/8 over schoolvoetbal. Welke vader (of moeder)
vindt dit leuk om te organiseren? Ik hoor het
graag.
Vrijdag 18 maart zijn wij aan de beurt voor de
maandsluiting. We doen ons best om twee mooie
liedjes in studeren. (als het lukt, zelfs 2stemmig...) Komt u ook?
Juf Marjon en juf Anja

