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Nieuwsbrief 3
8.45 uur Maandsluiting groep
3/4: ouders van deze groep
zijn van harte welkom!
Open dag: nieuwe ouders zijn
van harte welkom op de
ochtend van 8.30 tot 12.00
uur
DO Trijnie afwezig
Margedag: alle kinderen
zijn de hele dag vrij
Leerlingenfocusgroep
Dag van de leraar
Start Kinderboekenweek ‘Raar
maar waar’
Boekendag
Herfstvakantie
Margedag: alle kinderen
zijn de hele dag vrij

Leerlingenfocusgroep
De leerlingenfocusgroep is opgestart en bestaat
uit kinderen die graag willen meedenken over het
onderwijs op de Wicher Zitsema. De kinderen uit
de focusgroep inventariseren in de groepen wat er
speelt en brengen in de groep verslag uit van wat
er besproken is en bedacht in de focusgroep.

Van de directie
De Gouden Weken zitten er weer op, maar in alle
groepen worden regelmatig de energizers en
groepsvormende activiteiten ingezet.
Bedankt voor uw komst op de informatieavond.
De leerkrachten hebben verteld wat u dit jaar
allemaal te wachten staat en wat het lesaanbod
is.
Juf Anje is een tijdje ziek geweest, zij gaat het
werk langzaam weer opbouwen. Juf Charlotte
vervangt haar tot die tijd.
Meester Rick Ypey is onze vakleerkracht gym. Hij
geeft de lessen op maandag en vrijdagmiddag. Op
maandag tussen de middag is hij bij ons op het
plein om sportactiviteiten met de kinderen te
doen.
Trijnie Tuil
Mael is geboren
Juf Karin is bevallen van een prachtige zoon, Mael
Justus. Hij is geboren op 5 september om 00.16
uur. Van harte gefeliciteerd met jullie mooie zoon
en broertje, Jan Jaap, Karin en Merijn. Heel veel
geluk samen gewenst!

Merel Donkerbroek (5), Jiska Zuidhof (6), Kelly
Riedstra (5), Pascal Koning (6), Max Oldenhof (8),
Wesley Zinger (7)
Nathalie Heemstra (7) en Camilla Bakker (8)
Welkom en even voorstellen
Naam: Charlotte Maipauw.
Woonplaats: Marum.
Geboren: 7 oktober 1966.
Na 24 jaar op kantoor te hebben gewerkt heb ik
na lang nadenken een versnelde opleiding op
MBO-4 Onderwijsassistent gedaan via het
volwassenonderwijs en -educatie bij Friesland
College in Heerenveen. Na goed gevolg heb ik
tijdens de zomervakantie 2015 mijn diploma

ontvangen en kan ik me nu volledig richten op het
basisonderwijs.

Groetjes, Wendy

Gedurende de opleiding heb ik een half jaar stage
gelopen bij Jenaplanschool ’t Sterrenpad in Nuis in
groep ¾ en een jaar lang bij OBS de Springplank
in Marum in groep 5. Tijdens de stage heb ik
veelal geleerd hoe ik met jonge en oudere
kinderen om kunt gaan en ook de verschillen
tussen kinderen te onderscheiden met de
daarvoor bijhorende competenties. Daarnaast heb
ik individuen, kleine en grote groepen begeleid
met de lessen en de leerkracht in het leslokaal
ondersteund. Lesgeven aan de hele groep vind ik
ook een uitdaging. Dat heb ik tijdens mijn stage
mogen ervaren. Het werken met jonge en oudere
kinderen vind ik dus ontzettend leuk. De planning
is volgend jaar de versnelde PABO opleiding te
volgen bij de NHL Hogeschool in Leeuwarden.
Werken bij CBS Wicher Zitsema is mijn eerste
baan als onderwijsassistent / hulpjuf, als invaller
voor juf Anje. Zo kan ik het praktijk uitvoeren
waarvoor ik heb geleerd. Het team en de kinderen
hebben me reeds met open armen ontvangen en
dat is super.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
We hebben de p geleerd en er zijn al dingen
meegenomen voor de letterkast: o.a. een
pepermuntje en... het ligt er nog! ;)
De ik- doos is al door veel kinderen meegenomen.
Er hangen foto's van in de gang zodat, wie dat
wil, er nog even naar kan kijken.
We werken deze weken over Elmer de
kleurenolifant. In de klas hangen al verschillende
werkstukken.
Groep 2 leerde een plattegrond van bekers
aflezen. Daar deden we spelletjes mee: er werd
een kastanje onder een beker gelegd en op de
plattegrond aangegeven waar hij lag. Wie wist
hem te vinden?
We gaan eens in de zes a zeven weken met elkaar
naar de bibliotheek.
We zijn dinsdagmiddag naar de bibliotheek
geweest waar we boekjes hebben geleend voor op
school. Jantje heeft ons daar ook weer een boek
voorgelezen.

Hoi allemaal,
Mijn naam is Wendy Zijlstra. Ik ben nu 10 jaar
oud. Ik hou heel erg van dieren, thuis hebben we
er veel van. Mijn hobby’s zijn: muziek luisteren,
knutselen, lekkere dingen bakken en rijden in
mijn rolstoel. Vanaf dinsdag 15 september kom ik
bij jullie op school om met iedereen kennis te
maken en leuke dingen te doen. Ik heb hier echt
heel erg veel zin in want mijn beste vriendinnen
Darja en Britt zijn er ook. Het lijkt me leuk om
met de andere kinderen te knutselen en gewoon
leuke dingen te doen. Elke keer als ik kom, komt
er een hulp mee. Dit is Loes of Chantal. Zij helpen
mij bij de dingen die ik zelf niet kan. Tot dinsdag!
Ik heb er super veel zin in.

Kleuters bedenken mooie woorden bijvoorbeeeld
als je vraagt hoe een nijptang heet: na even
nadenken: een spijkerknijper! (Bij het verhaal van
Noach)
Groep 7/8
Vrijdag zijn we naar Ewsum geweest in het kader
van de monumentendag. We hebben nog meer
leuke activiteiten op het programma staan:
Vrijdagmiddag 25 september brengen we een
bezoek aan een rijdend laboratorium, waar we
leren over duurzame energie.

Vrijdagmiddag 2 oktober komt de Zoutexpress bij
ons langs. Neem alvast eens een kijkje op
www.zoutkristallen.nl
De informatieavond is goed bezocht. Bedankt voor
uw komst! Wilt u de punten nog graag op papier,
dan kunt u dit van ons krijgen. We zijn blij met
onze 2 Klasse!Ouders: Yvonne Kasteel voor groep
7 en Sabine Nienhuis voor groep 8.
Graag zouden wij uw hulp nog willen vragen voor
de leesmomenten.
's Middags van 13:15-13:35uur. U bent dan een
'rolmodel'. Dit houdt in dat u zelf een boek leest
en op die manier de kinderen stimuleert om te
lezen.

Wat is krentenbaard?
Krentenbaard is een ontsteking van de huid.
Mensen krijgen deze ontsteking door een bacterie.
Krentenbaard is besmettelijk. De ontsteking is
vervelend maar niet gevaarlijk. Krentenbaard
komt vooral voor bij jonge kinderen.
Wat zijn de klachten bij krentenbaard?







's Morgens van 11:30-11:55uur. Of in de klas
helpen of lezen met een leesgroepje. In de klas
zijn de kinderen aan het lezen of ze werken aan
een opdracht. Mocht u op een van deze
momenten willen helpen, dan horen wij dat graag!
Nieuws van de ouderraad
Op de eerste vergadering hebben we de functies
binnen de OR verdeeld.
Linda Spanjer wordt onze nieuwe voorzitter,
Diana Lüürssen wordt penningmeester en Ineke
Wiersema, Jessika v/d Ploeg, Willeke Wieringa en
Anneke Huizinga zijn algemeen lid.
Ook zijn de taken voor het komende schooljaar
vastgesteld. Wij gaan o.a. helpen met de
boekendag, de kerstviering, de paasviering en de
laatste schooldag.
Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld, deze kunt u
aangeven via de klussenlijst. Wilt u deze lijst voor
donderdag 17 september weer op school
inleveren? Bij de hoofdingang en de ingang van
de onderbouw vindt u een doos, waarin u de lijst
kunt deponeren. Alvast hartelijk dank!
Dit jaar zullen we weer een ouderbijdrage van u
vragen. Met het geld worden o.a. de genoemde
activiteiten gefinancierd en de cadeautjes
gekocht. U krijgt hierover nog nader bericht.
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij een
van de OR-leden terecht.
Met vriendelijke groeten van de ouderraad




Er komen rode vlekken of bultjes in het
gezicht, vooral bij de neus en de mond.
De plekken kunnen ook op andere delen
van het lichaam zitten.
De ontsteking begint soms op een plaats
waar al een wondje zit.
De bultjes worden blaasjes met vocht
erin.
Als de blaasjes open gaan, worden het
natte plekjes met gele korstjes.
De plekken met blaasjes en korstjes
kunnen snel groter worden.
De plekken kunnen pijn doen en jeuken.

De tijd tussen besmet raken en het krijgen van
bultjes en blaasjes is 4 tot 14 dagen.
Hoe kunt u krentenbaard krijgen?
De bacterie die krentenbaard veroorzaakt, zit in
de neus en keel. Veel mensen dragen de bacterie
bij zich zonder dat zij zelf klachten krijgen. Door
hoesten, niezen en praten, komen kleine
druppeltjes met de bacterie in de lucht. Mensen
kunnen deze druppeltjes inademen en besmet
raken.
Het vocht dat in de blaasjes zit, is erg
besmettelijk. Door aan de plekken te zitten komt
de bacterie op de handen. Zo kunt u uzelf op
andere plekken op uw lichaam besmetten. Ook
kan het op bijvoorbeeld speelgoed en andere
spullen terechtkomen. Hierdoor kan iemand
anders besmet raken.
Wie kan krentenbaard krijgen?
Iedereen kan krentenbaard krijgen. Krentenbaard
komt het meest voor bij jonge kinderen. De kans
op krentenbaard is groter wanneer de huid al
kapot is door bijvoorbeeld:






een muggenbult
eczeem
waterpokken
schaafwondjes

Wat kunt u doen om krentenbaard te
voorkomen?
Bij hoesten en niezen:

Krentenbaard
Er is krentenbaard gesignaleerd bij ons op school.




Gebruik een papieren zakdoekje.
Heeft u geen papieren zakdoekje bij de
hand? Houd dan uw hand voor de neus en






mond. U kunt ook in de plooi van de
elleboog hoesten en niezen.
Gooi het zakdoekje na gebruik weg.
Leer kinderen ook netjes te hoesten en te
niezen.
Was regelmatig de handen met zeep,
zeker na een flinke hoest- en niesbui.
Houd de nagels kort.

Plak geen pleisters op de plekken. Dat kan de
plekken juist groter maken. Probeer de plekken
zoveel mogelijk te bedekken met kleding. Dat ziet
er minder erg uit en kinderen krabben dan
minder.
Is krentenbaard te behandelen?
Als u denkt dat u of uw kind krentenbaard heeft,
overleg dan met de huisarts. Met een goede
behandeling geneest krentenbaard snel. Dit kan
een zalf zijn of tabletten die een dokter
voorschrijft.

Eric Beekes speelt en zingt een reiziger. Hij heeft
twee koffers. Koffers die heel belangrijk zijn voor
zijn muzikale reis. In de ene koffer zitten liedjes
en in de andere koffer zitten gedichten van
Nederlands belangrijkste schrijfster van
kinderpoëzie en proza: Annie M.G. Schmidt. Annie
wist als geen ander de fantasie en de gedachten
van kinderen te prikkelen. Gekke -, mooie-, en
stoute liedjes, lieve-, rare-, en leuke gedichten.
Een voorstelling waarin kinderen kunnen
wegdromen en soms kunnen meezingen. Voor
ouders een feest der herkenning.
Spel: Eric Beekes; Piano: Wolfgang Maiwald;
Script/regie: Arie Cupé; Liedjes/gedichten: Annie
M.G. Schmidt; Muziek: Harry Bannink,
CorLemaire, Ruud Bos. www.ericbeekes.nl.

Krentenbaard is niet meer besmettelijk:




Als de blaasjes droog zijn
2 dagen na het begin van een
behandeling met tabletten of zalf (door
een arts voorgeschreven)

Kan iemand met krentenbaard naar een
kindercentrum, school of werk?
Voelt een kind met krentenbaard zich goed? Dan
kan het gewoon naar een kindercentrum of
school. Informeer wel de leiding of de leerkracht.
Zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders
informeren. Ouders kunnen dan letten op de
klachten van krentenbaard bij hun kind.
Werkt u met jonge kinderen of in de zorg?
Overleg dan eerst met de werkgever voor u weer
gaat werken.
Heeft u nog vragen?
Stel uw vragen aan de huisarts of bel met de
GGD-afdeling Infectieziekten.
Zaterdag 19 september - “Koffers vol Annie”
Eric Beekes zingt en vertelt kinderpoëzie van
Annie M.G.Schmidt
Familievoorstelling vanaf 5 jaar. Borg Ewsum,
Oosterburen 1, Middelstum
19.00 uur
E 5,00. Kinderen t/m 12 jaar E 3,00

Zandkunstenaar Gert vd Vijver
Middelstum! (11 oktober)
Gert van der Vijver is de enige zandkunstenaar
van Nederland. Hij maakt gebruik van een
fascinerende kunstvorm: het zandschilderen. Gert
gooit, strooit en schuift met zand op een verlichte
glasplaat en laat op betoverende wijze allerlei
tekeningen verschijnen.
Door middel van een directe projectie is deze
kunstvorm live te zien.
Gert van der Vijver verzorgt nationale en
internationale zandvoorstellingen. Hij maakt TV
series voor de KRO en De Efteling, maar ook
videofilmpjes op maat voor bedrijven en artiesten
in binnen en buitenland.
De zandkunstenaar laat je ervaren hoe
fascinerend en indrukwekkend zand kan zijn. Hij
brengt mensen in verwondering door middel van
humor en ontroering, waarbij hij de gevoelige
snaar weet te raken met zijn magisch scho uwspel
van licht en donker.

Het optreden begint om 16:00 uur in de
Hoeksteenkerk, Burchtstraat 23, Middelstum en
zal ongeveer een uur duren.
Naast een ad hoc koor van Middelstummers (e.o.)
zullen ook de schoolkinderen van Middelstum van
zich laten horen. Zij zullen met elkaar 2 liederen
zingen tijdens het optreden. Het is een optreden
voor jong en oud!
De entree is gratis (!), en is mede mogelijk
gemaakt door de NAM, Stichting STEM, het SNS
Fonds Middelstum en de PKN gemeente
Middelstum (voor het gratis ter beschikking
stellen van de kerk).

