Nieuwsbrief
18-12-2019

Vrijdagmiddag gaan we in de bovenbouw gewoon
naar school.

Kalender
19 december

20 december

23 december
t/m 3 januari
4 januari
v.a 6 januari
7 januari
8 januari

10 januari
13 januari
14 januari

Om 12.00 uur vrij.
17.00 uur aanwezig voor het
kerstbuffet.
Vanaf 18.00 uur voor de ouders.
Kerstviering in de groepen.
Bovenbouw moet ’s middags gewoon
naar school.
Kerstvakantie
Hockeytoernooi Boshal
Starten met de zilveren weken (KIVA)
EHBO groep 8
Leerlingenarena
‘s middags BHV meester Jeroen en juf
Jolanda
Maandviering groep 7/8
Ouders, welkom
Start projectweek energie, samen met
de Wilster
EHBO groep 8

Aanwezigheid managementteam:
Jack
Greetje
Lubberman
Nomden
(dir)
(adj.dir)
Week 2
ma/di
do
Week 3

do/vrij

di

Thea Enderlé
(ib-er)
ma/do
ma/do

Vanuit het managementteam
Beste ouders,
Als u deze nieuwsbrief krijgt staan we op de
drempel van het nieuwe jaar.
Het kerstbuffet start om 17.00 uur in de groepen
om 17.00 uur en we ontmoeten alle ouders vanaf
18.00 uur. Vanaf deze tijd bent u zelf
verantwoordelijk voor uw kinderen.
Vrijdagmorgen houden we een kerstviering in de
eigen groep.

In de week van 6 januari wordt juf Sjoukje
geopereerd aan haar voet. Zij is de hele week
afwezig.
Meester Johan Weewer vervangt haar de hele
week.
Meester Jeroen neemt ouderschapsverlof op, juf
Jantine Versteeg vervangt hem in het vervolg op de
maandag (ouderschapsverlof) en de woensdag
(voor studie).
Hieronder stelt zij zich aan u voor:
Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Jantine
Versteeg en ik woon in Groningen. Ik woon samen
met Johan en heb kinderen en zelfs al
kleinkinderen waar ik erg van geniet net als van
wandelen, hardlopen, dansen en muziek. In januari
ga ik 2 dagen lesgeven in Middelstum.
Ik heb jaren gewerkt in het basisonderwijs en
daarna in de mode en gezondheidszorg. Heel veel
geleerd, en met plezier gewerkt.
Toch merkte ik het onderwijs mij weer trok en een
paar jaar geleden ben ik weer begonnen, heerlijk.
Allemaal nieuwe methodes maar ook weer heerlijk
om te werken met de leerlingen, ik heb er zin in. Ik
hoop dat we er een goed leerjaar van kunnen
maken tot de zomer.
Op 4 januari wordt er ‘s morgens een
hockeytoernooi in de Boshal van Loppersum
gehouden. Er heeft zich vanuit de Wicher Zitsema
één team opgegeven.
Wij wensen u allemaal,
Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar,
Team cbs Wicher Zitsema

directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl | 0595-726 017

Bijbelverhalen in deze periode:
Week 51 ■ 16/12 - 20/12
Kom je ook?
Matteüs 1: 18-25 en Lucas 2: 1-20
Jozef weet niet of hij wel bij Maria moet blijven. Ze
krijgt een kind dat niet van hem is; kan hij maar
beter weggaan? Maar in zijn droom vertelt een
engel hem hoe het zal gaan. Jezus zal geboren
worden, de zoon van God. Jozef zal het
meemaken.
In het kerstverhaal horen we hoe de herders in het
veld te horen krijgen dat Jezus geboren is. Ze gaan
meteen naar de stal.

Huis van de Sport: activiteiten
Maandag 6 januari: Olympia voor groep 3 t/m 8
van 15.30 uur tot 16.30 uur (gratis naschoolse
activiteit)
Maandag 13 januari: Indianentrefbal voor groep 3
t/m 8 van 15.30 uur tot 16.30 uur (gratis
naschoolse activiteit)

Kinderkerstfeest
Met het kerstspel: Op zoek naar het
licht

Week 02 ■ 06/01 - 10/01
Jij bent bijzonder
Matteüs 2: 1-12 en Lucas 2: 22-52
Wijzen uit het oosten weten het zeker: Er is een
bijzonder kind geboren. Ze gaan op weg om hem
eer te brengen. Ook Hanna en Simeon weten dat
Jezus een bijzonder kind is. Hij is de Messias,
waarop de wereld al zo lang heeft gewacht.

Week 3 ■ 13/01 - 17/01
De koning wordt gered
Matteüs 2: 13-23 en 3: 1-17
Jezus is een koning, maar zijn verhaal begint
kwetsbaar. Hij is een koning die gered moet
worden: gered uit de handen van Herodes, gered
uit het water van de Jordaan. Het laat meteen iets
zien van de weg die Jezus zal gaan, een weg door
het verdriet naar een nieuw begin.

Jarigen:
26 december Yort van der Laan uit groep 5/6
31 december Limke-Lot Robbe uit groep 3/4
1 januari Annelyke van der Ploeg uit groep 7/8
1 januari Coen Zuidhof uit groep 7/8
9 januari Lucas Til uit groep 3/4
9 januari Tijmen Wiersema uit groep 3/4
10 januari Omar Almansour uit groep 7/8
13 januari Daniek Reinders uit groep 5/6
15 januari Aahed Alkhleif uit groep 7/8

Tweede Kerstdag
10:00 uur
Hoeksteenkerk,
Burchtstraat 23,
Middelstum

Iedereen is van harte welkom!
Namens het team en alle kinderen
wensen wij u
een
gezegende
kerst en een
voorspoedig
2020.
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