Visie

Ruimte om te groeien

Agenda april
12-04
16-04
21-04
21-04 t/m 23-04
21-04 en 23-04
24-04
27-04
28-04

Tentdienst
Schoolfotograaf
Filmvertoning
GGD groep 2 en 7
CITO-eindtoets
10-min gesprekken
Ouderfocusgroep start 19.00
uur bij Trijnie
Sportdag Koningsspelen
Koningsdag
DO Trijnie afwezig

In gesprek

Nieuwsbrief 7

Iedereen
Week 15
- gaat met
10-04-2015
plezier naar
school
www.wicherzitsema.nl
- wil en kan
directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl
leren
0595-551646
06-29116188
- houdt
rekening met
verschillen
Welk beeld heeft u van de Wicher Zitsema?
Wat is de kracht van onze school?
Welke informatie verwacht u over uw kind(eren)?
Wat kunnen we ons onderwijs verbeteren?
Hoe ziet u de rol van school?
Wilt u meer betrokken worden bij de school? Hoe
zou u dat willen?
Toekomstbeeld over 25 jaar, hoe ziet ons
onderwijs eruit?
Daarnaast zouden we graag met u van gedachten
wisselen over de invulling van de 40-urige
werkweek die vanuit de nieuwe CAO ingevoerd zal
worden. Nu zien we dat een werkweek vaak op 42
uur uitkomt . We maken inzichtelijk hoeveel taken
we uitvoeren op school. Nu blijkt dat we een
aantal taken zullen laten vervallen om te kunnen
komen tot de 40-urige werkweek. We hebben
daar als team ideeën over. Graag zouden we
willen weten hoe ouders hierover denken.
Trijnie Tuil
Traktaties
We zien steeds vaker dat er op snoep getrakteerd
wordt. Zou u er rekening mee willen houden dat
we op school het liefst gezonde traktaties zien.
Iets kleins is al een echte traktatie.
Lied van de maand

Regelmatig maak ik mijn rondje door de school en
wat mij opvalt is dat de juf of meester regelmatig
met de kinderen in de kring zit. Gedachten en
ervaringen worden uitgewisseld waarbij iedereen
elkaar kan zien. Prachtig om te zien!
Op de Wicher Zitsema vinden we het belangrijk
dat we naar elkaar luisteren, naar kinderen, naar
ouders en externen. We weten zo wat er speelt en
hoe we ons onderwijs kunnen vormgeven en
verbeteren.
Naast de start van onze leerlingenfocusgroep
willen we graag de ouderfocusgroep opstarten. Ik
nodig u van harte uit om op maandagavond 21
april mee te denken over ons onderwijs. Denkt u
hierbij aan Om 19.00 uur bent u welkom. Graag
uw opgave doorgeven: t.tuil@noordkwartier.nl.
Punten die we graag met u willen bespreken:
Wat zijn voor u kenmerken van een goede school?

Goliath (opwekking voor kids).
https://www.youtube.com/watch?v=JvFDFuMscAA
Tentdienst met thema: “T(r)oontje lager”
12 april 14:30 uur Feesttent Middelstum
Op zondagmiddag 12 april wordt er net als
voorgaande jaren een tentdienst gehouden in de
feesttent van Sunsation op het festivalterrein bij
Ewsum. De organiserende commissie bestaat uit
leden van de verschillende kerken in en rond
Middelstum.
De fantastische band Just4u uit Hoogeveen brengt
een mooi programma met als thema:
“T(r)oontje lager”
T(r )oontje lager gaat over het dynamische en
bijzondere leven van David, de grootste
componist uit de Bijbel. In de dienst ervaar je hoe
een kleine jongen, als muzikant, uitgroeit tot een
machtige koning. Hoe kijkt hij terug op zijn leven?

De dienst staat bol van muziek: om samen naar
te luisteren en te kijken, maar ook om samen van
te zingen.
Ad hoc schoolkinderkoor
In de dienst vormen de schoolkinderen uit
Middelstum en omgeving een ad hoc
schoolkinderkoor en mogen zij het lied
“Goliath” www.youtube.com/watch?v=JvFDFuMsc
AA met elkaar zingen. Een heel bijzonder
optreden! Doe je ook mee? Leer het lied op school
of thuis en kom naar de Tentdienst.
Wedstrijd
Op school maken de kinderen een tekening met
als thema “waar ben jij dankbaar voor”. Deze
tekeningen worden tijdens de tentdienst op de
beamer getoond en de tent wordt ermee versierd.
De drie mooiste tekeningen krijgen een prijsje
aan het eind van de dienst.
De collecte is bestemd voor de onkosten van deze
dienst.
Het is een dienst voor jong en oud! Iedereen is
van harte welkom!
Graag tot ziens bij de Tentdienst!
De voorbereidende commissie
Avondvierdaagse 2015
MGV organiseert ook dit jaar weer een leuke en
sportieve wandeltocht en wij hopen weer op veel
enthousiaste deelnemers. Dit jaar gaat de avond4-daagse van start op maandag 18 mei en eindigt
op donderdag 21 mei. Er kan iedere avond 5 of 10
kilometer worden gelopen. U kunt uzelf en/of uw
kind(eren) op school opgeven en wel op
woensdag 22 april om 8.15 uur en donderdag 23
april om 8.15 uur inschrijven en betalen in de
gang. Voor vragen kunt u contact opnemen met
één van de werkgroepleden van de avond-4daagse, te weten Petra van der Wal (552931 of
petra@sunside.nl) zie bijlage
Schoolfotograaf
Op donderdag 16 april komt de schoolfotograaf op
onze school. Dit jaar worden er individuele foto’s,
groepsfoto’s en op verzoek ‘broertjes en zusjes –
foto’s gemaakt. Voor deze laatste categorie moet
u zich opgeven, zonder opgave is dit niet
mogelijk. U kunt uw kinderen t/m maandag 13
april opgeven bij Anneke Huizinga (via annekebir@hotmail.com). De ‘broertjes en zusjes – foto’s
worden vanaf 13.15 uur gemaakt.
Met vriendelijke groeten van de ouderraad
Koningsspelen
Groep 3 t/m 8:
Op 24 april zijn er weer de koningsspelen.

We beginnen om 8:30 uur op het sportveld. Voor
wat lekkers en drinken wordt gezorgd, dus een
tas is niet nodig! Trek sportieve kleding aan. Alle
ouders en belangstellenden zijn welkom om te
komen kijken en aan te moedigen. We sluiten de
ochtend af met een lunch op de eigen school, om
12:00 uur zijn we klaar. 's Middags worden de
leerlingen van groep 5 t/m 8 gewoon om 13:15
uur op school verwacht.
Groep 1 en 2:
Ook groep 1 en 2 beginnen op het sportveld om
8.30 uur, met alle kinderen, om het dansje te
laten zien: Energie van kinderen voor kinderen.
Daarna gaan alle kleuters naar de Klim-op om
daar spelletjes te gaan doen. Dit jaar zijn er
stoere buitenactiviteiten, denkende aan
bootcamp. Ook is er weer een stormbaan. Dus
allemaal sportieve kleding aan die tegen een
stootje kan. Voor eten en drinken wordt gezorgd.
Om 11.00 uur gaan we naar onze school en
sluiten de koningsspelen af met een heerlijke
“koningslunch”. Om 12.00 uur kunt u uw kind op
de Wicher Zitsema ophalen.
U bent natuurlijk WELKOM om het dansje en
spelletjes te komen kijken.
Plastic Madonna
Vanuit de stichting dorpsbelangen vragen we uw
aandacht voor een wereldwijd project "plastic
Madonna". In de bijlage kunt u lezen over het
inzamelen van plastic PET flessen. De
inzameldoos staat bij groep 7/8.
Schoolreisje groep 3 t/m6
Noteer alvast in uw agenda; de leerlingen van
groep 3 t/m 6 gaan donderdag 25 juni op
schoolreisje naar attractiepark Drouwenerzand.
Verdere informatie volgt. (website:
http://www.drouwenerzand.nl)
Uitnodiging voor de vertoning van een film
over vijf inwoners van Middelstum.
Donderdag 16 april om acht uur ‘s avonds op
school.
Er gaat veel veranderen op het gebied van
langdurige zorg, u zult daar waarschijnlijk al veel
over gehoord hebben. Mensen moeten in de
toekomst, met hulp van hun omgeving, steeds
meer zelf doen. In de film “Je hoopt dat ze het
later ook voor mij doen” zijn vijf inwoners van
Middelstum geportretteerd die gebruik maken van
AWBZ zorg. Ze wonen, werken en leven in
Middelstum. Als deze Middelstummers straks
minder zorg krijgen, wat gaat er dan gebeuren?

Zullen buren en andere dorpsbewoners hen
helpen? Dat zijn de vragen die het komende jaar
gaan spelen. Om u een idee te geven wat de
AWBZ zorg is en wie die mede dorpsbewoners zijn
die die zorg ontvangen willen we u graag deze
film laten zien. Na de film kunnen we over het
onderwerp doorpraten met een zorg professional
van de Zijlen en de filmmaker.
De makers hopen op de langere termijn de
bewoners te inspireren om om zich heen te kijken
hoe ze dorpsbewoners kunnen helpen in de
toekomst: de overgang naar de
participatiemaatschappij.
We nodigen u van harte uit! Donderdag 16 april, 8
uur ‘s avonds.
Uit de groepen
Schoonmaakactie
Het was koud maar wel heel leuk om schoon te
maken. We hebben veel troep gevonden alle
kinderen deden goed mee en waren leuk bezig.
We hadden super veel karton gevonden en het
raarste was dat er ook een wc borstel bij lag,
super raar.
Max en Dennis
Het was heel erg leuk en gezellig en we hebben
ook erg veel lol gehad en veel troep opgeruimd.
zoals: vuurwerk, peuken, plastic zakjes, snoep
papiertjes, blikjes enzovoort. We hadden 1.00 uur
de tijd en we hadden 3 groepjes en die werden
verdeelt over 2 of 3 ouders. Het was een hele
gezellige en leuke dag vandaag!
Marion en Sanne B.
Voorstelling
Woensdag hebben naar een voorstelling gekeken
van "mijn zus Valerie".Het was een erg leerzame
voorstelling en je kon zien wat plastic met de
wereld doet. Dat je met heel veel dingen de
wereld al kan vervuilen het was erg bestemd voor
onze leeftijd . en het was ook heel grappig.
Janaika & Camilla

