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Onderwijsstaking:
Op donderdag 30 oktober en vrijdag 31 oktober gaan
wij staken. De kinderen zijn op deze dagen vrij.
Als leerkrachten sluiten wij ons aan bij de Stille tocht
in Groningen.

Margedag 6 februari:
Op 6 februari hebben we een margedag. De kinderen
zijn deze dag vrij. De leerkrachten houden zich bezig
met de groepsadministratie. CITO-toetsen invoeren,
analyseren, porfolio ed.
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Vanuit het managementteam:
Beste ouders,

Energielessen:
In de afgelopen weken hebben wij d.m.v. gastlessen
aandacht besteed aan energie. We willen de
gastdocenten hartelijk danken voor hun
enthousiasme. (zie bijlage)

Hierbij een link naar de website van Junior energie
coach en een youtube filmpje ter promotie om mee te
doen aan Junior energie Coach.
De stand is nu 20 gezinnen!!!
Maar er is nog ruimte voor 30 gezinnen!!! Opgeven
voor eind van de maand, dus het heeft nu nog zin om
reclame te maken.
Op www.juniorenergiecoach.nl staat natuurlijk het
filmpje bovenaan.
Een externe link waar het filmpje ook te vinden is:
https://youtu.be/fsPILI4TR3o
Hoop dat je hiermee uit de voeten kunt.

Conciërge Jan Noordhuis wil iedereen bedanken:
kinderen, ouders, leerkrachten voor de hartelijke
reacties in de vorm van tekeningen, kaartjes, bloemen
nu hij thuis herstellende is.
Deze week was hij op therapeutische basis alweer een
paar keer aanwezig.

Benoeming:
De Raad van Toezicht van Stichting Christelijk Primair
Onderwijs Noordkwartier is verheugd te kunnen
mededelen dat Henk Huberts per 1 maart 2020 zal
worden benoemd tot directeur- bestuurder. Huidige
directeur- bestuurder Wilma Drenth zal per 1 februari
2020 vertrekken naar stichting Quadraten in
Grootegast.

IVAK:
Meteen na de voorjaarsvakantie start het IVAK weer
met Toefkes; kleine blokjes culturele naschoolse
activiteiten.
Ouders kunnen vanaf volgende week (vanaf 3
februari) aanmelden voor blok 3. Op ons Kindcentrum
is dat dit keer een DJ-workshop voor groep 6,7 en 8
leerlingen. Deelname is gratis.
Deze worden gegeven op donderdag 5, 12, 19 en 26
maart. Steeds van 15.30 uur tot 16.30 uur.

Huis van de Sport:
Maandag 3 februari: Voetbal van 15.30 uur tot 16.30
uur voor groep 3 t/m 8 gratis naschoolse activiteit
Hippolytushal Middelstum.
Maandag 10 februari: James Bondspel van 15.30 uur
tot 16.30 uur voor groep 3 t/m 8 gratis naschoolse

activiteit Hippolytushal Middelstum.

hoofd. Ook deze storm kan Jezus tot bedaren
brengen.

Jarigen:
30 januari Elise de Jong uit groep 5/6
31 januari Senn Dijkema uit groe
5 februari Joyce Ballij uit groep 1/2
6 februari Esmee Peper uit groep 5/6
12 februari Estrella Weemer uit groep 7/8

Groep 1&2
Tessa de Jong heeft al een paar ochtenden
meegedraaid. Ze wordt binnenkort vier jaar, welkom
Tessa.

Bijbelverhalen voor de komende weken
Week 5 ■ 27/01 - 31/01
Wat niemand ziet
Matteüs 5: 1-12 en 6: 1-15
Op het eerste gezicht zie je kleine, kansloze mensen
om Jezus heen. Maar wat niemand ziet, ziet Jezus wel:
Deze mensen staan bij God vooraan. Als Jezus later
vertelt over goede daden en het gebed, zegt hij dat je
dat niet al te opvallend hoeft te doen. God ziet het
toch wel.

We hebben de letter “e” geleerd bij het plaatje van de
geit. (=de klank è)
We werken deze weken over de winter en maken
vetbollen in de klas.

Week 6 ■ 03/02 - 07/02
Wat heb je nodig?
Matteüs 6: 25-34, 7: 24-27 en 8: 5-13
Maak je geen zorgen, zegt Jezus. Neem een voorbeeld
aan de vogels in de lucht en de bloemen op het veld.
Ze maken zich geen zorgen, God zorgt voor hen. In het
tweede verhaal van deze week vertelt Jezus: Als je
luistert naar mijn woorden, lijk je op een man die zijn
huis bouwt op een rots. In het derde verhaal komt een
legerhoofdman naar Jezus. Hij heeft hem nodig om
zijn zieke knecht te genezen.

Week 7 ■ 10/02 - 14/02

Lied:
‘t Is winter ‘t is winter brr wat is het toch koud!
Dinsdag begon het ineens te sneeuwen! We hebben
snel onze jassen aan gedaan om naar buiten te gaan!

Groep 3&4
Deze week heeft groep 3 de laatste letter geleerd. We
kennen nu alle letters. Om dit te vieren kregen ze een
echte tattoo. Natuurlijk was er ook één voor groep 4.

Stop de storm
Matteüs 8: 23-34 en 9: 1-8
De storm kun je niet tegenhouden. Of toch wel? Jezus
spreekt de wind en het water toe en het wordt rustig.
Later komt hij twee mannen tegen met ‘storm’ in hun
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De meeste kinderen spelen nu in de pauze op het
kunstgrasveld van vv Middelstum. Je kunt er
voetballen maar ook lekker rennen of een leuk spel
spelen. Als je het leuk vind mag je je eigen bal
meenemen om te spelen.

We zijn 2 weken terug naar tafeltennis geweest, dat
was erg leuk. Heel erg bedankt ouders dat jullie
konden rijden.
In de kleine pauze mogen we nu voetballen op het
kunstgrasveld. Dit is natuurlijk geweldig.
We hebben het voorleesontbijt gehad, wat ook erg
fijn was. OR bedankt.
Ook zijn we met het oefenen van de maandviering
begonnen. Op 6 februari hebben we margedag en op
7 februari heeft groep 5/6 de maandviering. Dus van
harte welkom allemaal bij onze maandviering!

Groep 5&6

Groep 7&8

Deze week waren de laatste CITO toetsen. We hebben
erg ons best gedaan. We zijn met taal met een nieuw
blok begonnen over Amsterdam. Met Estafette gaat
het bij groep 5 over dieren en bij groep 6 over
verschillende landen.
Met rekenen is groep 6 bezig met de breuken. Groep
5 is aan het vermenigvuldigen (19x6) en delen met
rest.(49:8) Het is erg belangrijk dat de tafels thuis
veel geoefend worden. Plak ze op de wc bijv. Laat
ze opzeggen in de auto. Laat de kinderen oefenen op
de website www.tafeldiploma.nl

Deze periode hebben we het over de musical gehad.
We hebben een mooie presentatie van Emma, Paulien
en Kelly gehad over Terra Winsum, en hebben daar
veel informatie over gekregen. We hebben een
andere eindtoets als vorig jaar dit jaar is het een dia
toets vorig jaar was de ipp toets bezig. Ook wordt er
twee dagen gestaakt dus een rare week er is ook een
einde aan de cito's gemaakt. Er is een feest
georganiseerd voor de Welma van noordkwartier.
Groetjes, Evelin en Tess
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