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12 mei: harp in de klas 
13 mei: harp in de klas 
13 mei: maandviering groep 5/6 
22 mei: School Kerk Gezinsdienst 
25 mei: WEvent 
25 mei: Nieuwsbrief   
 

De volledige agenda vindt u op onze website (www.wicherzitsema.nl) en in de 
MijnSchool app. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
Na twee fijne weken vakantie is het nu de beurt aan de laatste periode van 
dit schooljaar. De komende weken staan er allemaal leuke activiteiten op het 
programma. Op dit moment zijn we druk bezig met de organisatie van 
WEvent. Een evenement waar iedereen kan genieten van lekkere hapjes, 
drankjes en live muziek. Voor de kinderen zijn er verschillende workshops. De 
opbrengst van WEvent gaat naar een school in Senegal. Verder hebben we 
vrijdag weer een maandviering en krijgen alle kinderen een muziekles op de 
harp.  
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen 
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Op 30 april is juf Tamar de gelukkige moeder 

geworden van Luka Dex van der Laan. Tamar en 

haar vriend genieten op dit moment van hun 

pasgeboren zoon! Wil je Luka een kaartje 

sturen dan kan dit naar: 

Meerpaal 370 
9732AW Groningen 

 

  

Juf Sjoukje was maandag jarig en ze is 38 geworden            . 
Natuurlijk hebben we ook kaarsen gemaakt voor de braderie. 
Sommige mensen gingen nummers in  enveloppen doen voor 

loten. We gingen ook cake versieren           juf ging ook trakteren 
op poffertjes.  
 
Dinsdag had groep 7 (Jacob pieter)  fietsexamen in 
Loppersum.   

 Sommige Kinderen zijn verkeert gefietst         …… als je klaar   
was met fietsen kreeg je een pakje drinken en een snoepje. 
Toen iedereen er was moesten we met tegenwind naar 
Middelstum. Fietsen dat was natuurlijk heer zwaar maar het 
lukte.  
Woensdag  hadden de kinderen van 7/8 sponsorloop voor 
kamp.  
Iedereen kreeg een kwartier om zoveel mogelijk rondjes te 
rennen!  
Iedereen moest een duo maken de ene ging tellen en de ene 
ging rennen 1ste kwartier de ene rennen 2de kwartier andere 
rennen.  
Donderdag  gaat groep 7/8 op de braderie staan iedereen 
moet  
Half uur of uur mee helpen met braderie de braderie gaat van 
1 uur tot 9 uur. 
Vrijdag krijgen we iemand met een harp in de klas!  

Verder word het van deze week onze eerste ✌werk dag✌  
 

Nog wat algemene zaken. 

* Kunt u ons vervoeren op 8 juni naar Lemmer of ons ophalen 
op 10 juni laat het dan even weten aan mij 
via s.metting@noordkwartier.nl 

* Even een reminder: denk aan het betalen van het kampgeld. 
U kunt het ook voldoen via de webshop Kans voor uw kind. 

Bij onze stand op de braderie kun je: 

• Loten kopen en erg leuke prijzen winnen 
• Zelfgemaakte kaarsen kopen 
• Boeken kopen met o.a. waargebeurde verhalen. 
• Zelf gebakken pannenkoeken kopen 
• Prachtige hanging baskets kopen 

We hopen jullie morgen te zien op de braderie! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Sjoukje Metting 
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