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Ruimte om te groeien

Agenda augustus/september
31-08
07-09

11-09

Start leerlingenfocusgroep
Informatieavond 19.00 uur
1/2 en 5/6 en 20.30 uur 3/4
en 7/8. Om 20.00 uur
algemene informatie in het
Kwetternest.
Nieuwsbrief 2

Van de directie
We hebben een gezamenlijke start gehad in het
Kwetternest: de Gouden Weken zijn nu echt
begonnen!
De eerste dag wilde ik graag bloemen kopen
omdat het een trieste, regenachtige dag was. Mijn
werkplek was nog een beetje saai. In de
bloemenwinkel stonden de rozen, de fresia’s, de
gerbera’s en de zonnebloemen in boeketjes bij
elkaar. Uiteindelijk heb ik met hulp van een aantal
kinderen een prachtig gekleurd boeket uitgekozen
met allemaal verschillende bloemen met
verschillende kleuren en vormen. Ik was mijn geld
vergeten, maar de bloemist vond het goed dat ik
het boeket meenam. Ik moest wel beloven dat ik
de bloemen goed zou verzorgen: veel liefde en
aandacht geven, water, zonlicht en af en toe een
beetje Pokon. En dat heb ik haar belo ofd.
De Wicher Zitsema is gestart met 102 leerlingen
in het Kwetternest. Allemaal verschillende
kinderen met hun eigen karakter en interesses.
Samen maken zij de school, als een groot
kleurrijk boeket!
Trijnie Tuil

Welkom
Nick Riedstra, Madelon boven, Marcel van der
Horn, Anna van der Valk, Arianne Zuidhof, Leonie
Danenberg en Quinten Peper. Fijn dat jullie bij
ons op school zijn gekomen. We wensen jullie een
hele fijne tijd toe!
Wijziging rooster
Vanaf dit schooljaar hebben we de inloop in de
onderbouw (groep 1 t/m 4), de kinderen van deze
groepen mogen vanaf 8.10 en 13.05 uur naar
binnen. De kinderen van groep 3/4 hebben de
keuze: of buiten spelen of naar binnen. In de
bovenbouw (groep 5 t/m 8) spelen de kinderen
voor schooltijd en om 13.05 op he t plein.
Wijzigingen jaarrooster
Dit schooljaar beginnen we met maandsluitingen.
Om de beurt sluiten we de maand af in het
Kwetternest. De ouders/verzorgers van de
kinderen van deze groep mogen in het
Kwetternest komen kijken om 11.30 uur.
Gevonden voorwerpen
In het Kwetternest staan twee gele tonnen met
gevonden voorwerpen. U heeft volgende week
nog de mogelijkheid om te kijken of er iets van
uw kind(eren) tussen zit. Daarna geven we de
spullen aan een goed doel.
Oproep overblijfhulp
We hebben nog iemand nodig bij het overblijven
op maandag. Daarnaast zoeken we een
overblijfkracht op invalbasis. Wilt u helpen? Geeft
u zich dan op bij Trijnie Tuil
(t.tuil@noordkwartier.nl).
Informatieavond
Maandagavond wordt u van harte uitgenodigd op
onze informatieavond. U krijgt dan informatie
over de afspraken in de groep, bijzonderheden en
over de leerstof die behandeld wordt dit
schooljaar. Als uw kinderen in twee verschillende
groepen zitten, kunt u na een half uur wisselen.

De leerkrachten zorgen ervoor dat de
belangrijkste punten op papier staan.

of tas te brengen, deze kunnen in de luizenzak
gedaan worden als de bel is gegaan, tot die tijd
spelen de leerlingen buiten.

Jaarrooster wijziging
Groep 7/8
In het jaarrooster komt een wijziging. Het
eindrapport wordt een week later meegegeven en
de gesprekken worden ook een weekje
doorgeschoven.
24 juni Rapport mee! (ipv 17 juni)
28 juni 10-minutengesprekken (ipv 21 juni)
GEZOCHT: leesouders
Voor het leesmoment iedere morgen van 11.30
tot 12.00 uur zijn wij, per direct, op zoek naar
ouders die ons, maar vooral de leerlingen, willen
helpen bij het begeleiden van een leesgroepje.
Alle groepen zullen op dat moment gesplitst
worden in kleinere groepjes, omdat alle leerlingen
op hun eigen niveau lezen. Omdat het lastig is om
al die groepjes in de gaten te houden en te
helpen, vragen wij uw hulp. Zou u een groepje
leerlingen willen helpen bij het lezen, op één of
meerdere ochtenden in de week dan kunt u zich
opgeven bij Bert van Aller.
Groep 5/6
De eerste twee weken van het nieuwe schoolja ar
zijn alweer omgevlogen. We zijn gestart met 3
vazen vol mooie bloemen: een mooi, verschillend,
kleurrijk geheel, net zoals de groep. Samen
hebben we klassenregels opgesteld, spelletjes
gedaan om elkaar beter te leren kennen en zijn
we druk bezig om onszelf voor te stellen aan de
hand van de ik-doos. Daarnaast zijn we al druk
aan het werk geweest met rekenen, taal, spelling,
begrijpend lezen, aardrijkskunde en knutselen.
Op de maandagmorgen gaan wij van 11.15 tot
12.00 uur naar gym. Aangezien de middagpauze
dan ook start mogen de leerlingen ook bij de
gymzaal opgehaald worden of vanaf de gymzaal
zelf naar huis gaan. Meester Bert (die op de
maandag mee naar gym is met 5/6) zal om 12.00
gewoon naar school lopen, dus de leerlingen
kunnen ook met hem mee terug om daar
opgehaald te worden of om naar broodschool te
gaan. Op vrijdagmiddag hebben we van 13.15 tot
14.00 uur gym, de leerlingen mogen dan
rechtstreeks naar de gymzaal gaan of gebracht
worden. Juf Anneke vertrekt om 13.05 uur vanaf
school, dus de leerlingen die liever vanaf school
vertrekken of die naar broodschool zijn geweest
kunnen dan met haar mee naar de gymzaal
lopen.
Vanaf dit schooljaar is er geen inloop meer voor
groep 5/6 en 7/8. Dit betekent dat de leerlingen
pas naar binnen mogen als de bel is gegaan. De
leerlingen mogen ook niet naar binnen om hun jas

We zijn het nieuwe schooljaar gestart met de
Gouden Weken. We zijn heel intensief bezig met
het creëren van een fijne groep. We hebben
groepsregels bedacht, leren elkaar (nog) beter
kennen en doen veel groepsspelletjes. Daarnaast
zijn we ook al weer goed bezig met rekenen, taal
en spelling. In de eerste weken is er nog veel
herhaling. Er zijn ook wat dingen veranderd, dat
is wel even wennen. Op de informatie -avond
willen we hier graag meer over vertellen.
Dit schooljaar zijn er verschillende activiteiten
voor onze groep. De eerste is al op 11 september.
We gaan dan in het kader van Monumentendag
naar Ewsum. Het programma eindigt daar om
12:00uur. Om 12:00uur vertrekken we richting
school. Ik ga er van uit dat de meeste kinderen
vanaf Ewsum zelf naar huis kunnen. Wilt u graag
dat uw kind met mij mee naar school loopt, geeft
u dit dan aan ons door?
Zending
Het grootste gedeelte van ons zendingsgeld gaat
naat Riamundo Antonio Castro Martines. De
ouders van Raimundo werken op het land en zijn
soms hele dagen weg. Ze verdienen heel weinig.
Lábrea
Iedere dag gaat Raimundo naar het semiinternaat van de zending in Lábrea. Dit is een
klein plaatsje in de Amazonas ee n paar uur boven
de grote stad Porto Velho.
Lábrea ligt aan de rivier de Purus. Veel indianen
komen uit de nederzettingen waar zij wonen naar
Lábrea om inkopen te doen of spullen te
verkopen. Het semi-internaat ligt in de wijk Vila
Falcão. De meeste huisjes zijn hier van hout en
staan op palen, want in de regentijd (8 maanden
per jaar regent het) staat de rivier wel 12 meter
hoger dan in de droge tijd.
Semi-internaat
Vanaf 8 uur ’s ochtends kunnen de kinderen naar
het semi-internaat. Na het warme eten tussen de
middag gaan zij naar school. Een schooldag duurt
4 uurtjes. De school geeft iedere dag huiswerk, op
het semi-internaat helpt de leidster bij het maken
daarvan. Maar er is ook tijd om leuke dingen te
maken. Ze maken van lege petflessen
bijvoorbeeld mooie tassen.

Naast het semi-internaat wordt een groot
speelhuis gebouwd. Achter het semi-internaat is
een voetbalveldje.
Iedere maandag mag je geld meenemen voor de
zending.
Wij Gruiten mee
Groenten en fruit op school, dat is SchoolGruiten.
In een goed opvoedingsklimaat hoort een goed
voedingspatroon. Gezond eetgedrag helpt
kinderen lekker in hun vel te zitten, minder snel
ziek te worden en genoeg energie te hebben voor
sport en spel. Groente en fruit spelen daarin een
belangrijke rol. SchoolGruiten is een initiatief van
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport en de groente- en fruitsector.
Wij hebben de dinsdag en de donderdag
aangewezen als ‘Gruitdagen’. Het is de bedoeling
dat de leerlingen op deze dagen een portie
groenten of fruit mee naar school krijgen, die zij
met elkaar in de klas opeten tijdens de
ochtendpauze.
Muzikale meespeelvoorstelling voor kinderen
van 4 t/m 8 jaar en hun ouders.
Zaterdag 20 september
‘Thuis bij Kruis en Mol’
Meneer Kruis en meneer Mol doen hun deuren
open om hun huis te laten zien. We mogen zelfs
in de badkamer kijken! De voordeurbel rinkelt dat
het een lieve lust is. In de keuken moet iedereen
meehelpen met de afwas. We maken kennis met
dikke tante Kee die toevallig op bezoek is. De
verse broodjes worden gebracht door neef Bennie
die bakker is. En opa en oma trakteren op ijs.
Alleen jammer dat muzikale buurman Harrie altijd
zoveel herrie maakt. In dit programma mogen
kinderen meedoen en meezingen.
Welkom bij Kruis en Mol thuis!
www.kruisenmol.nl
Plaats: Vita Nova, Middelstum
Aanvang: 19.00 uur
Entree: € 5,- kinderen € 3,Alvast heel hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van SCRM,
Willy van der Wal
Tel 0595 551973
Anti-pest week
Waarom wordt er gepest en wat kan er
tegen gedaan worden? Het informatieve
jeugdprogramma Het Klokhuis besteedt in

een speciale serie van vijf afleveringen
aandacht aan het fenomeen pesten tijdens
de Anti-Pest Week van 21 t/m 25 september.
Deze themaweek, een initiatief van de NPO
op NPO Zapp en NPO3, sluit aan bij de
landelijke ‘Week tegen het Pesten 2015’ die
in diezelfde periode plaatsvindt.
Uit onderzoek blijkt dat 15% van de leerlingen op
de basisschool in meer of mindere mate
slachtoffer is van pesten. Pesten heeft een grote
invloed op iemands gevoel van eigenwaarde en
kan in sommige gevallen, ook later nog,
dramatische gevolgen hebben. Met de serie over
pesten wil het Klokhuis aandacht vragen voor dit
significante probleem.
In de serie praat presentatrice Nienke de La Rive
Box met deskundigen over pesten en analyseert
ze hoe de rolverdeling ontstaat in een pestproces.
Omstanders spelen daar een grote rol bij. Wat
kunnen zij doen om dit proces te doorbreken?
Ook spreekt Nienke met daders en slachtoffers,
over de gevolgen van pesten en hoe het voelt om
gepest te worden. Ze besteedt aandacht aan de
verschillende anti-pest methodes die er gebruikt
worden in het basisonderwijs. In de laatste
aflevering doen de populaire vloggers Milan Knol
en Gamemeneer verslag van hoe er op socialmedia gepest wordt en wat je daar tegen kunt
doen.
Ook in de sketches wordt het fenomeen pesten
van verschillende kanten belicht. Schrijver Jurrian
van Dongen schreef een prachtig lied over een
pester die zich later afvraagt wat hij teweeg heeft
gebracht.
Aflevering 1: Het Kantoor 171 - 21 september
In deze bijzondere aflevering van het
Klokhuiskantoor blijkt dat Ben al maanden gepest
wordt door collega’s van het hoofdkantoor.
Nemen Wouter, Timo en Leonoor het voor hem
op? Maurice geeft antwoord op de vra ag hoe de
kindertelefoon werkt. Verder legt hij uit hoe je
kunt zien aan iemands gezicht hoe hij zich voelt.
Aflevering 2: Wat is pesten? - 22 september
Pesten komt altijd en overal voor. Pesten dieren
ook? Bioloog Patrick van Veen vertelt Nienke hoe
apen pesten. Als er gepest wordt, spelen de
omstanders een grote rol. Pestonderzoeker Gijs
Huitsing legt aan Nienke uit wat je als omstander
kunt doen als je met pesten te maken krijgt. Ko
(13 jaar) werd op school gepest en vertelt aan
Nienke wat hij er tegen deed.
Aflevering 3: Rolverdeling bij pesten - 23
september
Pestsituaties hebben vaak een vaste rolverdeling
van pester, gepeste, meelopers en omstanders.
Pestonderzoeker Gijs Huitsing legt aan de hand

van een alledaags voorbeeld uit hoe die
rolverdeling werkt. Een incident op school wordt
vanuit de verschillende point-of-views in beeld
gebracht. Rúbia (15) is jarenlang gepest. Zij
vertelt Nienke haar indrukwekkende verhaal.
Aflevering 4 Wat kun je tegen pesten doen? 24 september
Iedereen krijgt wel eens te maken met pesten.
Nienke gaat in deze aflevering op zoek naar wat
je tegen pesten kunt doen. Pest-deskundige Niels
Baas legt uit wat een school kan doen tegen
pesten. Nienke laat een aantal voorbeelden zien
van anti-pest programma’s die daarbij gebruikt
kunnen worden. Isaac (16) heeft zelf vroeger
gepest en doet zijn verhaal.
Aflevering 5 Cyberpesten - 25 september
Online, en dan vooral via social media, wordt veel
gepest. Nienke bezoekt de twee razend populaire
vloggers Milan Knol en Gamemeneer. Zij vertellen
aan Nienke hoe ze zelf vroeger gepest zijn. Hoe
gaan zij om met negatieve reacties op internet en
cyberpesten? Zij hebben handige tips voor wat je
moet doen als je online gepest wordt.
Het Klokhuis over Pesten is mede mogelijk
gemaakt door Stichting Kinderpostzegels

