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Ruimte om te groeien

Agenda juni/juli
07-06
08-06
16-06
17-06
19-06
21-06

23-06
24-06
28-06
01-07
04-07
05-07
06-07
12-07
13-07
15-07
16-07 t/m 28-08

DO (Trijnie afwezig)
Hippolytusrun
Margedag: Alle kinderen zijn
vrij!
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Vaderdag
DO (Trijnie afwezig)
Afscheid van ons directeur
bestuurder van Noordkwartier,
Geert Meijer, met alle kinderen
9.30 tot 10.30u
Op Roakeldais 7/8
Maandsluiting 5/6
Rapport mee!
10-minutengesprekken facultatief
ouderfocusgroep
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Leerlingenfocusgroep
DO (Trijnie afwezig)
15.30-17.30uur Musical try out
(opa’s/oma’s, broertjes en zusjes)
Musical en afscheid groep 8
17.30 tot 20.00 uur
Einddienst 19.00 – 19.30 uur
Hoeksteenkerk
Groep 8 ’s ochtends vrij
LSD
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Zomervakantie

Van de directie
Juf Anja Ruitenga gaat in het kader van vrijwillige
mobiliteit met ingang van het nieuwe schooljaar
werken op de Borgstee. Juf Anja is helaas nog
steeds ziek en haar re-integratie zal plaatsvinden
op de Borgstee, aangezien zij daar na de
zomervakantie gaat werken.
Vanwege het vertrek van juf Anja ontstaat er een
vacature in de bovenbouw. Sjoukje MettingTjalma, nu werkzaam als flexpooler binnen
Noordkwartier, gaat deze vacature invullen. De
bezetting van de groepen zal er volgend jaar als
volgt uitzien:
Groep 1/2: juf Jolanda en juf Dinie (donderdag)
Groep 3/4: meester Bert en juf Anneke
(vrijdagochtend)
Groep 5/6: juf Karin en juf Sjoukje
Groep 7/8: juf Marjon en juf Sjoukje

Juf Anneke werkt daarnaast 1 ½ dag ambulant.
Zij zal de leerkrachten ondersteunen en kinderen
begeleiden. Juf Dinie, juf Sjoukje en juf Anje
geven daarnaast ook nog extra ondersteuning.
Even voorstellen
Hallo allemaal!
Ik zal mij even kort voorstellen want het komende
jaar kom ik bij jullie op school werken. Ik ben juf
Sjoukje Metting-Tjalma. In 2010 ben ik getrouwd
met mijn man Pascal. En in 2014 zijn wij de trotse
ouders geworden van onze dochter Evy. Samen
wonen wij in Holwierde. Ik vind het heerlijk om in
het weekend lekker met het gezin hier en daar
heen te gaan. Ook houd ik erg van wandelen,
lezen en creatief bezig zijn.
De afgelopen 7 jaren heb ik veel ervaring
opgedaan in alle groepen. Ik heb destijds voor
het onderwijs gekozen omdat elk kind uniek is en
geen enkele dag hetzelfde. De uitdaging voor mij
is om alle kinderen onderwijs aan te bieden zodat
zij zich verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast
vind ik het ook belangrijk dat kinderen van elkaar
leren en leren om goed te kunnen functioneren in
de huidige maatschappij.
Ik heb erg veel zin om op CBS Wicher Zitsema te
gaan werken.
Geboorte Juda
Meester Paul, die velen van jullie nog wel kennen,
en zijn vrouw Paula hebben een zoontje
gekregen. Zijn naam is Juda!
Oproepje vrijwilligers
Met spoed zoeken we ondersteuning bij de
tussenschoolse opvang!
Wilt u helpen tussen de middag en/of kent u
iemand die zou willen helpen (op de maandag,
dinsdag, donderdag en/of vrijdag) bij de
tussenschoolse opvang, geeft u zich dan op bij
Trijnie Tuil (t.tuil@noordkwartier.nl)
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Naar de boerderij van familie Eurlings
De kinderen van groep 1 en 2 gaan vrijdag 10
juni naar de boerderij! Wilt u denken aan het

meenemen van stoelverhogers? Houd er
alstublieft rekening mee dat de kinderen vies
kunnen worden!
Groep 5/6
Groep 5/6 naar het Wierdenlandmuseum.
Dinsdag 7 juni gaan we naar het
Wierdenlandmuseum in Ezinge. Onze
klassenouders hebben ouders gevraagd voor het
rijden en begeleiden van de leerlingen in het
museum. De leerlingen worden, net als anders,
om 8.25uur op school verwacht en wij verwachten
tegen 12.00uur weer terug te zijn op school. De
leerlingen moeten gewoon een tas met eten en
drinken meenemen voor de fruitpauze.
Verjaardagen vieren.
Dinsdag 14 juni vieren meester Erwin en juf Karin
hun verjaardagen met de leerlingen van groep
5/6. De leerlingen hoeven deze dag geen eten
drinken mee te nemen voor in de pauze. Gaat uw
kind naar broodschool, geef dan wel een tas mee
voor het middageten.
Alle leerlingen mogen verkleed op school komen.
Het wordt een dag vol spelletjes en gezelligheid!
Afgelopen week hebben we afscheid genomen van
juf Rolinke, haar stage zit er (helaas) alweer op.
Wij willen juf ook op deze manier bedanken voor
de fijne tijd.
Groep 7/8
Deze week is groep 7 heel druk aan het toetsen.
Het harde werken wisselen we, dankzij het mooie
weer, af met een keertje extra buiten spelen.
We hebben afscheid genomen van juf Carmen. Zij
heeft haar stage positief afgerond.
We zijn druk aan het repeteren voor de musical.
Steeds meer kinderen kennen al hele stukken uit
het hoofd. Knap!
De komende week gaan we scene 5 t/m 7 uit het
hoofd leren. Daarna scene 8 t/m 10.
Nog een aantal belangrijke data:
Werkstuk inleveren: 26 juni.
Volgende toets van EHBO: 15 juni.
Praktische toets EHBO: 29 juni.

