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Ruimte om te groeien

Agenda november/december

Verkeerssituatie

30-11

Rondom school is er tijdens het in- en uitgaan van
de school altijd een gezellige drukte. In het
verleden hebben we de verkeerssituatie rondom
school al eens flink onder de loep genomen. Daar
zijn een aantal adviezen uit gekomen. Deze
adviezen willen we jaarlijks onder de aandacht
brengen. Als het goed is komen ze u dus al
bekend voor:
* Kom als het kan lopend of op de fiets.
* Maak ook gebruik van de "achteringang" vanaf
de Coendersweg.
* Rij met de auto een rondje, zodat u uw kind op
de stoep aan de schoolkant kan laten uitstappen.
* Parkeer de auto bij de kerk naast de school.
* Hou de stoep zoveel mogelijk vrij, voor een
goed overzicht. U bent van harte welkom op het
plein.
* Niet fietsen op het schoolplein.

04-12
08-12
11-12
14-12
18-12
21-12 t/m
10-01

MARGEDAG: alle kinderen
de hele dag vrij!
Sinterklaasfeest
DO (Trijnie afwezig)
Nieuwsbrief 8
8.30 uur Leerlingenfocusgroep
Kerstviering in de groepen
(vrijdag! ipv donderdag,
maandsluiting 1/2 vervalt)
Kerstvakantie

Van de directie
Het prachtige kunstproject is achter de rug en we
bereiden ons voor op de komst van Sinterklaas en
Pieten. Komt u vrijdagochtend ook even kijken bij
de aankomst? Ondertussen denkt het team al na
over de invulling van het kerstfeest, dit vieren we
de laatste vrijdag voor de kerstvakantie, i.p.v.
donderdag zoals op het jaarrooster staat. Houdt u
hier rekening mee? De maandsluiting van groep
1/2 vervalt hierdoor.
De ouderraad is druk bezig met de actie voor de
voedselbank. Hierover kunt u meer lezen in deze
nieuwsbrief.
Trijnie Tuil
Projectafsluiting
Een gezellige opkomst van ouders, broers,
zussen, opa's en oma's en andere
belangstellenden. De leerlingen leidden glimmend
van trots hun familieleden rond. Leuk om te zien!
Op de website (o.a. bij groep 7/8) is een aantal
foto's te zien.
Aankomst Sinterklaas
Vrijdag 4 december komen Sint en zijn pieten bij
ons op school. Voor de goede orde: wilt u er voor
zorgen dat er geen auto's in de straat voor school
geparkeerd worden? Dan kan iedereen de
aankomst goed zien. U kunt uw auto bij de kerk
parkeren.
Het is de bedoeling dat de ouders aan de overkant
van de straat staan en de kinderen achter het hek
op het plein blijven.

Met deze adviezen houden we samen de
verkeerssituatie overzichtelijk en veilig.
Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Hoera, Sinterklaas komt vrijdag 4 december om
8.30 bij onze school op bezoek!
Er zijn wel rare dingen aan de hand: deuren die
met een hunebedsteen ineens open gaan zonder
sleutel! Ook is er een heel verdrietige piet...
Maar we mogen van de Sint deze vrijdag ons
schoentje zetten op school. Misschien dat we hem
onze sinterklaasknuffel maar even lenen.
We maken in groep 1 en 2 allemaal een eigen
knutselschoentje. We leren liedjes en een dans
om aan Sint te laten zien. En met onze
klassenouders Daniela en Ineke bakken we
pepernootjes in de klas!
Groep 3/4
Na het kunstproject, waarin we prachtige Picasso
werkstukken hebben gemaakt, werken we nu over
Sinterklaas. We kijken elke ochtend naar het
sinterklaasjournaal. Samen hebben we een
prachtig pietenhuis gemaakt.
Groep 3 heeft bijna alle letters geleerd.
Binnenkort krijgen we de toets van kern 4. Met

rekenen leren we de vriendjes van de 10 (het
splitsen van 10) en tellen al tot 100. We leren hoe
we de getallen moeten schrijven. Dat is best
lastig. Het getal dat je het eerst hoort komt
achteraan.
Groep 4 is aan het oefenen hoe je in een
taalschrift moet schrijven. Waar moet je
beginnen? Op welke regel moet je schrijven? Wat
doe je als het niet op de regel past? Met taal leren
we hoe je met naamwoorden en doe woorden
zinnen kunt maken. Met rekenen zijn we
begonnen met het leren van de tafels. We
beginnen met de tafel van 5. Die willen we graag
opzeggen als Sinterklaas bij ons op school komt.
Dat wordt dus oefenen!

zijn. Dit is best wel lastig, dus we oefenen nog
even flink door. Groep 5 is ondertussen bezig met
deelsommen (met rest). Hiervoor hebben ze ook
de tafels hard nodig, dus deze moeten goed
geoefend (blijven) worden! Op internet zijn veel
spelletjes te vinden om dit te oefenen, ook zijn er
verschillende apps beschikbaar voor
telefoon/tablet.
Juf Karin is dinsdag langs geweest zodat we Mael
allemaal even konden bewonderen. We hebben
gezellig even met haar bijgekletst. Na de
kerstvakantie komt juf Karin weer lesgeven in
groep 5/6, op maandag en dinsdag.
Groep 7/8
Gezocht: een klasse-ouder voor groep 7/8.
We zoeken een nieuwe klasse-ouder voor groep
7/8. Dit mag zowel een ouder uit groep 7 als
groep 8 zijn. Sabine Nienhuis is de andere klasseouder.

Groep 5/6
Wat gaat de tijd toch snel voorbij! Sint-Maarten
hebben we al weer achter de rug, en ook het
kunstproject over Gaudi hebben we afgesloten
met een mooie tentoonstelling. Fijn dat er zoveel
mensen langskwamen om onze kunstwerken te
bewonderen! Nu werken we toe naar sinterklaas.
We denken na over cadeautjes, hebben het lied
‘Sinterklaas is verdwenen’ geleerd en we zijn druk
aan het knutselen: een mooie fotocollage van
familie piet. Deze kunt u binnenkort bewonderen
op het raam boven de kapstokken van 5/6.
Groep 6 is met rekenen bezig met de breuken. Ze
hebben geleerd wat een breuk is, hoe je deze
noteert en uitspreekt, hoe je van twee breuken 1
hele kunt maken en welke breuken even groot

Groep 8 rekent met BTW en inflatie. Ook groep 7
waagt zich inmiddels aan de procenten.
We merken dat we ontzettend veel
rekenmanieren (strategieën) kennen en dat we
dat ook nodig hebben om weer verder te leren.
Komende week maken we het dictee van blok 3.
Dit doen we ivm sinterklaas deze keer op
woensdag.
Komende week mogen ook de surprises
meegenomen worden. En kom tegen het einde
van de week gerust een kijkje nemen,
want het zijn altijd prachtige kunstwerken!
Momenteel knutselen we aan een glas-in-loodpietje. Dit doen we tijdens het atelier-moment op
dinsdag. We hebben besloten om tussen de
herfstvakantie en kerstvakantie deze tijd te
gebruiken voor de gebruikelijke Sint-Maarten-,
sinterklaas- en kerstknutsels. Na de kerstvakantie
pakken we dan het Atelier weer op, waarbij we
gebruik maken van de Meervoudige Intelligenties.
We vinden het leuk om dan ook weer wekelijks te
kunnen koken in kleine groepjes. Hiervoor hebben
we uw hulp nodig. Mocht u willen helpen bij het
koken (na de kerstvakantie) op dinsdagmiddag
van 14:15-15:00uur dan mag u zich aanmelden
bij juf Marjon of juf Jacquelien. Wanneer er
voldoende hulp is, kunnen wij een planning
maken.
Lied van de maand
Wij weten hoe laat het is
(zie bijlage)

Nieuws van de OR
Reminder!
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.
Voedselbankactie!
De actie voor de voedselbank gaat starten. Vanaf
vandaag kunnen de kinderen spullen meenemen
en in het Kwetternest plaatsen op de aangegeven
tafel.
U kunt denken aan de volgende boodschappen:
babymelkpoeder, bakboter, blikgroente, blikken
vlees, houdbaar broodbeleg, deodorant,
douchegel, koffie, thee, koffiemelk, koffiecreamer,
luiers (nr 1 t/m 5), mayonaise, mosterd, mix en
saus voor in de pasta, (olijf) olie, ontbijtgranen,
pasta, ranja, rijst, rookworst, shampoo, soep,
suiker, tandpasta, tandenborstels, wc-papier en
houdbare zuivel.
Daarnaast mogen de kinderen ook lege flessen
mee naar school nemen. De opbrengst hiervan
doneren wij aan de voedselbank.
Alvast hartelijk bedankt voor uw en jullie
medewerking en veel succes met deze actie!
De spullen en flessen kunnen t/m woensdag 16
december worden ingeleverd.

