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Ruimte om te groeien

Agenda november
17-11
18-11
27-11

30-11

Afsluiting project
16.30-18.00uur bent u van
harte welkom!
19.00 uur MR vergadering
Nieuwsbrief 7
8.45 uur Maandsluiting groep
7/8:
Familie van de kinderen uit
deze groep is welkom!
Margedag: alle kinderen
vrij!

Van de directie

Duitse taalles: Vraag of er de mogelijkheid is
op kleine schaal kinderen bekend te maken
met de Duitse taal.
De onrust die is geweest in de bovenbouw en
hoe we daarmee om kunnen gaan. Bijv.
intervisie met groepjes kinderen/ouders.
Afspraken en regels bespreken en consequent
zijn. Dit hebben we als team opgepakt. Na de
kerstvakantie zijn de Zilveren Weken, waarin
we gaan werken aan de sfeer in de groep. We
doen dagelijks energizers tussendoor en
groepsvormende activiteiten. De afspraken
worden weer goed besproken.
Nieuwkomers uit Syrië: We hebben materialen
aangeschaft en starttoetsen om tegemoet te
komen aan de behoeften van onze nieuwe
leerlingen. Eerste prioriteit ligt op het sociaal
emotioneel gebied en kennismaken met
medeleerlingen in een veilige omgeving.
Vervolgens heeft het leren van de
Nederlandse taal prioriteit. Bij het
directieoverleg van Middelstum zal ik dit punt
ook inbrengen en bespreken wat we voor
elkaar kunnen betekenen.
Ik wil de ouders hartelijk danken voor hun tijd en
inbreng in de ouderfocusgroep. Fijn dat er
meegedacht wordt over schoolzaken.
Trijnie Tuil

De leerlingenfocusgroep heeft de afgelopen
maandag vergaderd over o.a. het
beloningssysteem op school en over hoe we de
school vrolijker kunnen maken.
‘Iedereen zou in elk geval met een glimlach op
school moeten komen en weer met een glimlach
op de mond naar huis moeten gaan’, werd er
gezegd. Ideeën gaan we inventariseren om dit te
bereiken.
De ouderfocusgroep heeft die avond ook
vergaderd. We hebben het gehad over de
volgende punten:
Continurooster: na de mr vergadering zal er
meer informatie volgen over de tijden
(waarschijnlijk 4 dagen van 8.25 tot 14.15 en
vrijdag tot 12.15 uur, de groepen 1 en 2 zijn
dan op vrijdag vrij). Ik heb inmiddels contact
gehad met Kid’s2b om de mogelijkheden te
bespreken van de naschoolse opvang.

Afscheid
We hebben vandaag afscheid moeten nemen van
Lieneke Kasteel uit groep 7. Zij gaat vanaf
maandag starten op de Klimop. We wensen haar
een fijne tijd toe op haar nieuwe school.
Kunstproject met het IVAK
- kleine grote meesters We sluiten het project af met een tentoonstelling.
Op dinsdag 17 november van 16:30uur tot
18:00uur is iedereen van harte welkom om alle
kunstige werkstukken te bewonderen. Door de
hele school heen kunt u kennismaken met de
werken van onze eigen kleine grote meesters.

klank. Groep 8 heeft alle werkwoordspelling
geleerd en moet dit nu kunnen toepassen. Dus
goed lezen; is het verleden tijd? Is het
persoonsvorm of een voltooid deelwoord?
Thuis kunnen de leerlingen hun spellingswoorden
oefenen op bloon.nl. De woorden zitten ook in het
huiswerkmapje.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2

Lied van de maand

Je hoeft niet bang te zijn.

Sint Maarten is alweer voorbij, de lampions zijn
11 november meegenomen om mee langs de
deuren te lopen. Dinsdagmiddag is er nog
gelegenheid om de van Gogh tentoonstelling te
komen bekijken, daarna mogen ook de prachtige
schilderijen mee naar huis.
We werken nog een week over de herfst, daarna
is de Sint aan de beurt.
We hebben de klank en letter 't' geleerd.
We tellen veel en maken er rekenverhaaltjes van.
Het is ook leuk en zinvol om dat thuis te doen!

je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer
leg maar gewoon je hand
in die van onze heer

Het hout uit de timmerhoek is goed gebruikt, als
u nog wat heeft liggen, denk dan aan ons!
Met vriendelijke groet, juf Jolanda en juf Dinie

je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit
god is er en hij blijft
als jij je ogen sluit

je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn
de heer zal als een muur
rond om je leven zijn

Nieuws van de OR
Voor dit schooljaar vragen wij een ouderbijdrage
van € 23,00 per leerling.
U wordt vriendelijk verzocht uw bijdrage vóór
maandag 7 december 2015 over te maken op:
IBAN NL 61 RABO 0156 6545 39 t.n.v. OR
CBS Wicher Zitsema
o.v.v. naam/namen + groep van uw
kind(eren), ouderbijdrage 2015-2016
In de bijlage kunt u de verdere informatie lezen
over de ouderbijdrage.
Groep 7/8
We zijn helemaal de Gouden Eeuw ingedoken en
hebben met behulp van Juf Els van het IVAK
prachtige portretten gemaakt. Komt u ons werk
bewonderen op dinsdag 17 november tussen
16:30 tot 18:00uur? Groep 7 leert rekenen met
een rekenmachine en leert de relatie tussen
breuken en procenten. Dat is best wel even lastig,
dus daar oefenen we flink mee.
Groep 8 heeft een aantal onderdelen herhaald.
Waaronder delen met breuken. Ook besteden we
aandacht aan cito-opgaven. Want we hebben in
de loop der jaren heel veel rekenmanieren
geleerd, maar welke manier heb je nu voor welke
opdracht nodig?
Volgende week leert groep 7 sterke werkwoorden
in de verleden tijd. Deze woorden veranderen van

