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Samen maken we er  
een fijne school van! 
 

Nieuwsbrief 

10 maart 2021 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/ verzorgers,  

Vanaf deze week nemen we de CITO toetsen af bij groep 3 t/m 8. Voor de groepen 1 
en 2 gebruiken we een observatiesysteem die we het hele jaar door gebruiken op 
grond van observaties in de klas.  
Voor deze week staat de spellingstoets op het programma, in 
de daarop volgende weken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen.   
Op 24 maart hebben we een margedag (deze gaat wel door) deze gebruiken we om 
alle toets gegevens te analyseren, te verwerken en met elkaar te bespreken. Een 
ander deel van deze dag gebruiken we als studiedag samen met de collega's van de 
Wilster. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen en Greetje. 

  

Jarigen 

 13 maart Lisanne uit groep 3/4  

14 maart Lyam uit groep 3/4 

 

 

Agenda 

12 maart: maandviering groep 5/6 (online) 
14 maart: School-Kerk-Gezinsdienst (online)  
22 maart: week van het geld 
24 maart: Margedag, alle kinderen vrij 

 
Aanwezigheid 

directie 

week 10 
Donderdag 
Jeroen en Hilde 
Vrijdag: 
Jeroen 
week 11 
maandag 
Greetje 
dinsdag 
Jeroen en Hilde 
woensdag 
Greetje  
donderdag 
Jeroen 
Vrijdag 
Jeroen 
Week 12: 
Maandag 
Greetje 
Dinsdag 
Jeroen  
Woensdag 
Greetje 
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Vrijdagmiddag 

Vanaf 19 maart gaat meester Jeroen op vrijdagmiddag weer voor groep 7/8.  

Gymnastiek 

In verband met corona is er één gymleerkracht aan ons Kindcentrum verbonden, namelijk Anniek Tel. 

De lessen van Peter Griep gaan daarom niet door. Dit betekent dat de kleuters gewoon weer in het 

speellokaal gym hebben van de eigen leerkracht. Groep 3/4 alleen op donderdag gym hebben van 

meester Bert in de sporthal. Groep 5/6 op maandag van Anniek Tel en op vrijdag van juf Anneke. 

Groep 7/8 op maandag van juf Anniek Tel en op vrijdag van meester Jeroen. 

Maandag 15 maart kunnen we geen gebruik maken van de gymzaal in verband met de verkiezingen, 

de gymles wordt dan vervangen door een speurtocht voor de groepen 3 t/m 8.   

                            

School-kerk-gezinsdienst 
Op zondag 14 maart is de school kerk gezinsdienst, 
deze gaat online plaatsvinden. De dienst is te volgen 
via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1165-Prot-
Gemeente-Middelstum-Toornwerd-Westerwijtwerd  
Iedereen is van harte welkom om deze dienst bij te 
wonen. 
De dienst begint om 9.30 uur. U kunt ook altijd op 
een ander tijdstip inloggen. De dienst blijft via deze 
site ook later te beluisteren/bekijken. 
  
Het thema van de dienst is: "Kan ik jou helpen?"   
Het verhaal van de 5 broden en 2 vissen zal hierin 
centraal staan.  
 
Elke groep van onze school heeft een bijdrage in 
deze dienst. 
  
  
 

 

 

 

  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1165-Prot-Gemeente-Middelstum-Toornwerd-Westerwijtwerd
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1165-Prot-Gemeente-Middelstum-Toornwerd-Westerwijtwerd
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Maandviering groep 5/6 

Betreft: boekje Hai Hai  geschreven door Fré Schreiber met illustraties van Antoinet Pastoor 

Alle kinderen van de basisscholen in de gemeente Loppersum kregen het 
Groningse boekje Hai Hai als Sinterklaascadeautje aangeboden. We 
vonden dit zo leuk, dat we er meer mee wilden doen dan zomaar alleen 
meegeven. Zodoende hebben de leerlingen van cbs Wicher Zitsema dit 
boekje nog niet meegekregen. De uitreiking van dit boekje hebben 
we uitgesteld tot de eerstvolgende maandviering, zodat Fré zijn eigen 
boekje aan ons kon presenteren. Fré Schreiber heeft de verhaaltjes 
geschreven en de tekeningen en de kleurplaat zijn van de hand 
van Antoinet Pastoor.  

Helaas gooide corona roet in het eten. De maandviering kon niet 
doorgaan en ook nu we weer naar school gaan kunnen we niet met alle 
leerlingen in één ruimte zitten, zoals we gewend waren bij een 
maandviering. Maar vrijdag 12 maart wagen we ons voor het eerst aan 
een online maandviering. Eigenlijk ook een mooie samenloop van 
omstandigheden, want maart is ook nog eens de maand van de streektaal. 
Het interview met Fré Schreiber is vooraf, buiten en op afstand 
opgenomen. Een aantal leerlingen heeft de vragen bedacht en is daarmee een onderdeel van de 
online maandviering. Ouders kunnen dit vrijdagochtend Live meekijken en eventueel ook later 
terugkijken. 

Het verhaaltje Hai 
Hai is in de sfeer 
van een 
volksverhaaltje, 
maar ook weer 
eigentijds. 
Iedereen heeft 
het druk met zijn 
eigen besognes 
daardoor geen 
tijd voor de 

ander. Schreiber en Pastoor hopen kinderen op dee manier een beetje van de eigen cultuur mee te 
geven. “Het Gronings verstaan doen ze meestal wel”, weet Schreiber, en als het nu ook nog thuis 
wordt voorgelezen, zou dat mooi zijn. Op 12 maart krijgen alle kinderen (alsnog) een exemplaar van 
dit boekje mee naar huis.  
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Toefkes 

Vanaf vandaag kunnen leerlingen zich weer aanmelden voor Online Toefkes & NSA. 
Midden- en bovenbouwleerlingen uit de gehele gemeente Eemsdelta kunnen deze keer meedoen 

aan de activiteiten. 

 In de bijlage vinden jullie het aanbod. De kinderen hebben deze op papier al mee gehad. 

 Op onze website www.ivak.net/toefkes staat een uitgebreide uitleg over de activiteiten en hoe 

leerlingen zich kunnen opgeven. 

Het IVAK 

Even voorstellen 

Hallo! 

Mijn naam is Eline Reinders, ik ben 20 jaar en ik ben eerstejaars PABO 

studente aan de Hanzehogeschool. Dit half jaar loop ik stage op C.B.S. 

Wicher-Zitsema. Ik heb al een paar keer stagegelopen en heb het al 

ontzettend naar mijn zin! Naast mijn studie houd ik ook van lezen, schrijven 

en creatief bezig zijn. Ik hoop dat we, ondanks de aangaande situatie 

rondom Covid, er een gezellige periode van kunnen maken!  

 

Bijbelverhalen 

Week 10 (08/03 - 12/03) Wie is Jezus?  

Lucas 8: 40-56 en 9: 10-27  

Op weg naar Pasen horen we verschillende opstandingsverhalen: vorige week de zoon uit Nain, deze 

week de dochter van Jaïrus. Als Jezus haar hand pakt, komt ze tot leven. Ook horen we hoe vijf 

broden en twee vissen genoeg zijn voor duizenden mensen. Als je het hoort vraag je je af: Wie is die 

man toch, die zulke dingen kan doen? 

 

Week 11 (15/03 - 19/03) Help mij toch!  

Lucas 9: 28-36 en 10: 25-42  

Een man ligt hulpeloos langs de kant van de weg – is er niemand die hem helpt? Uiteindelijk komt er 

een Samaritaan langs, iemand uit een ander volk. Hij geeft de man de hulp die hij niet verwacht had. 

Een tijdje later is Jezus op bezoek bij Maria en Marta. Maria luistert naar de Heer, terwijl Marta druk 

bezig is in huis. Kan Maria haar niet helpen? Jezus vertelt dat Maria het goede gekozen heeft. 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ivak.net%2Ftoefkes&data=04%7C01%7Cdirectie.wicherzitsema%40noordkwartier.nl%7C0500ec64810144e802f408d8df1b4262%7C97a0ed76472f40f59335b7b7afc738a5%7C0%7C0%7C637504656357654507%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=e8XSZT0VafhJ6ItjmVyOkF%2Fp838ApnVCtln82TbBC6Y%3D&reserved=0
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Week 12 (22/03 - 26/03) Ik doe het goed, toch?  

Lucas 18: 9-14, 19: 28-48 en 22: 1-

23  

Twee mensen gaan bidden: de één 

is heel blij met zichzelf, de ander 

schaamt zich. Juist die tweede 

wordt gehoord door God, zo vertelt 

Jezus. Deze week horen we ook 

over de intocht in Jeruzalem en het 

begin van het lijdensverhaal. 

 

 

 

 

Groep 7/8 

Groep 8 heeft voor de voorjaarsvakantie het definitieve advies te horen gekregen voor het 

voortgezet onderwijs en zal zich voor 15 maart aan gaan melden op de gewenste middelbare school. 

Op maandag 8 maart heeft groep 8 de proeftoets van Dia (de eindtoets) gemaakt. Ze zijn hier de hele 

ochtend mee bezig geweest en hebben heel erg hun best gedaan. De toets bestond uit vier 

onderdelen: woordenschat, rekenen, begrijpend lezen en taalverzorging (spelling). Op 21 en 22 april 

zal de echte eindtoets plaatsvinden. De komende weken gaan we nog verder oefenen voor de 

eindtoets. Deze week zijn we begonnen met de reguliere Citotoetsen voor zowel groep 7 als groep 8. 

Vanaf vorige week is juf Giulia bij ons begonnen met stagelopen. Zij zal voor 8 weken lang elke 

donderdag bij ons stage komen lopen en volgende week zal zij er de hele week zijn. Giulia is een 

eerstejaars pabo studente van de Hanzehogeschool.  

De 3D-printer staat al tijden in het magazijn. Vorige week hebben wij deze uit het magazijn gehaald. 

Wij willen hier weer mee gaan werken in de klas. De leerlingen zijn al een aantal keren bezig geweest 

met het werken in tinkercad. Dit is een online programma voor het ontwerpen van 3D-prints. Zo 

hebben een aantal leerlingen poppetjes ontworpen en verschillende voertuigen, zoals trekkers. 

 

 


