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Ruimte om te groeien

Agenda oktober/november
12-10
12-10 t/m 29-10
16-10
19-25 okt
29-10
30-10
02-11
09-11
11-11
12-11
13-11
27-11

Leerlingenfocusgroep
Anja afwezig (studiereis)
Boekendag: iedereen welkom
tussen 9.30 en 11.00 uur!
HERFSTVAKANTIE
MARGEDAG: ALLE KINDEREN
ZIJN DE HELE DAG VRIJ!
Maandsluiting groep 5/6:
Familie van de kinderen uit
deze groep is welkom!
Leerlingenfocusgroep
10 minutengesprekken
19.00 uur: Ouderfocusgroep
Sint Maarten
10 minutengesprekken
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 7
Maandsluiting groep 7/8:
Familie van de kinderen uit
deze groep is welkom!

Van de directie

Afgelopen maandag was het de dag van de leraar.
De teamleden van de Wicher Zitsema zijn in het
zonnetje gezet en kregen een presentje.
Deze week is de Kinderboekenweek van start
gegaan. Het staat in het teken van natuur,
techniek en wetenschap. We besteden extra veel
tijd aan boeken rondom dit thema en lezen nog
meer voor. Doet u thuis met ons mee?
Voorlezen is niet alleen leuk en gezellig, maar
ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van
het kind. Kinderen leren goed te luisteren en zich
te concentreren. Daarnaast leren ze, behalve op
taalgebied, ook veel over de wereld om zich heen.
Ik wens iedereen daarom een mooie
(Kinderboeken)week toe!
Trijnie Tuil

Afscheid

Helaas hebben we deze week afscheid moeten
nemen van de familie Fattoeh: Muna (groep 5),
Nadim (groep 4) en Yazan (groep 1) gaan
verhuizen naar Zwijndrecht. Wij wensen ze een
fijne tijd op deze nieuwe plek.
Verlengd voorstellen..
Waarom niet het standaard kopje ‘even
voorstellen’? Dat is voor de meesten denk ik niet
nodig. Sommige kinderen hebben vast thuis al
verteld dat er een nieuwe juf op de school rond
loopt met lang blond haar die ze al kennen van
plus Tuitman. Ik zal het zelf verder toelichten,
oftewel verlengd voorstellen.
Deze nieuwe juf met lang blond haar ben ik,
Rolinke Hofsink. Maandag 5 oktober mocht ik
starten met mijn stage in groep 7/8. Ik ben
derdejaars pabo-student van Stenden
Hogeschool. Elke maandag en dinsdag zal ik op de
school aanwezig zijn. Het onderwijs spreekt mij
aan vanwege de dynamiek, de kinderen, de
creativiteit, de kennis, contact met collega’s en
ouders, onderzoek doen, verantwoordelijkheid
dragen. Samen elke dag een beetje beter.
Mijn grootste hobby is in één woord samen te
vatten: muziek. Dit in de brede zin van het
woord. Het luisteren, ontdekken, leren en maken.
Met als hoofdinstrument de piano. Fantastisch.
Ik hoop een leerzame, goede, open en fijne tijd
tegemoet te gaan.
Kinderboekenweek "raar maar waar"
Woensdag hebben we de Kinderboekenweek
geopend. Meester Bert en juf Jolanda lieten twee
bijzondere kunstjes zien. Waarom bleef dat ei nu
drijven? En waarom liep het glas water niet leeg?
Raar... maar waar.

Maandag heeft groep 3 t/m 8 een voorstelling van
het IVAK.

Wij helpen ook!

Vrijdag 16 oktober sluiten we de
Kinderboekenweek af met "onze" boekendag.
Om bij het thema aan te sluiten hebben we dit
jaar naast leuke activiteiten, ook een groot aantal
proefjes/experimenten. In alle lokalen is van alles
te doen en te beleven. Iedereen is van harte
welkom om te komen kijken tussen 9:30uur en
11:00uur.
(i.v.m. de extra proefjes/experimenten hebben
we dit jaar geen boekverkoop. Volgend jaar
weer!)
Nieuws uit de groepen
Groep 7/8
Er groeit een kristal in de klas! Erg snel gaat het
niet. Maar we hebben geleerd in de ZoutExpress
dat, hoe langer het duurt, hoe mooier het kristal
kan worden. We wachten dus af!
Bij sommige leerlingen thuis groeit ook een
zoutkristal. Aan het einde van de
Kinderboekenweek willen we de kristallen aan
elkaar laten zien. Daarom de vraag om het
zoutkristal donderdagmiddag 15 oktober mee
naar school te nemen. We maken een mooi plekje
klaar om ze tentoon te stellen tijdens de
boekendag (16 oktober).

Voor de kinderen uit het oorlogsgebied van de
Oekraïne vragen wij jullie hulp.
Van sommige kinderen in Oekraïne zijn de vaders
aan het front, zij leven in onzekere
omstandigheden.
Wij kunnen hun helpen met;
Warme winter kleding
Zeep Handoeken
Tandpasta + Tandenborstel
Schriften
Pennen en Potloden
Schoenen (waterdicht)
Wij vragen een vrijwillige bijdrage in de
vervoerskosten van Nederland via Polen tot 20 km
van de grens met Oekraïne.
Waar het lnternationale Rode Kruis het verder
brengt, naar het oorlogsgebied.

Beide groepen hebben blok 3 van rekenen
afgesloten en deze week sluiten we ook blok 2
van Taal en Spelling af. Naut gaat over materiaal
uit de natuur.

Anneke Mulder
Wirdummerweg 13
Wirum: 0596-572027

Komende week gaan we uiteraard werken en
leren over het thema "Raar maar Waar" van de
Kinderboekenweek.

Hiltje van der Laan
Hemonystraat 9
Middelstum tel:0595-551566

We hebben een stagiaire in de groep gekregen.
Haar naam is juf Rolinke. Iedere maandag en
dinsdag komt zij stage lopen.
Hulp bij het maken van lampionnen in groep
5 t/m 8
Bij het maken van de lampionnen kunnen we wel
een paar extra handen gebruiken. Wie wil
meehelpen op: dinsdagmiddag 27
oktober (14:00-15:00uur) en/of vrijdagmiddag 30
oktober (13:30-14:30uur: groep 7/8 en 14:0015:00uur groep 5/6)?
Graag doorgeven aan juf Jacquelien of juf Marjon

Wilt u meehelpen?
U mag producten meegeven aan uw kind(eren).
We verzamelen alle producten in het Kwetternest
op de grote timmertafel. Wilt een een bijdrage
geven? Dan mag u dit in een envelop (laten)
inleveren bij de leerkracht of bij de directie.
Lied van de maand: Zie de zon, zie de maan.

https://www.youtube.com/watch?v=eQlnzgw3GI&list=RDe-Qlnzgw3GI
Zie de zon
Zie de maan
Zie de sterren in hun baan
Sterren ontelbaar Overal vandaan

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam

t.n.v. OR CBS Wicher Zitsema o.v.v. naam +
groep kind(eren) ouderbijdrage 2015-2016.

Hoor de zee
Hoor de wind
Hoor de regen als hij zingt
Druppels ontelbaar in de oceaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam

mocht u om welke reden dan ook de kosten niet
kunnen betalen, laat dit dan even weten aan een
van onderstaande personen. We hopen dan
gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Ruik een bloem
Ruik een vrucht
Ruik de geuren in de lucht
Geuren ontelbaar zweven af en aan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Voel je hart
Voel je huid
Voel je adem als je fluit
Mensen ontelbaar overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Zie ik de zon de sterren en de maan
Wat een wonder dat ik mag bestaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Heer hoe heerlijk is Uw naam
Ouderbijdrage CBS Wicher Zitsema
2015-2016
Uw kind moet conform de leerplichtwet verplicht
naar school en daarom hoeft u voor het onderwijs
van uw kinderen niet te betalen. Onze school
vraagt, net als veel andere scholen, wel een
financiële bijdrage voor extra activiteiten die niet
tot het gewone lesprogramma behoren, zoals
Sinterklaas, kerstviering, boekendag,
voorleesontbijt paasviering, laatste schooldag en
andere speciale activiteiten.
Volgens de wetgeving moeten ouders op de
hoogte zijn van het feit, dat het een vrijwillige
bijdrage is. Uw bijdrage is niet alleen een blijk van
waardering voor het werk van de ouderraad en de
diverse werkgroepen van de school, maar zonder
financiële middelen kunnen we eenvoudigweg
weinig extra feestelijks organiseren.
* Voor alle duidelijkheid: schoolreis en kamp
kunnen niet uit de vrijwillige ouderbijdrage
bekostigd worden. Hiervoor vragen we u een
apart, nog vast te stellen, bedrag.
Voor dit schooljaar vragen wij een ouderbijdrage
van 23,- euro per leerling.
U wordt middels een brief van de penningmeester
van de ouderraad, verzocht uw bijdrage te storten
op rekeningnummer NL61 RABO 0156 6545 39

Vriendelijke groet,
de ouderraad
Linda Spanjer, Diana Lüürssen, Jessika van der
ploeg, Willeke Wieringa, Anneke Huizinga, Jolanda
huiberts en Trijnie Tuil.

