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25 maart: maandviering 7/8 
30 maart: nieuwsbrief 
31 maart: laatste dag E-waste race 
 
De volledige agenda vindt u op onze website (www.wicherzitsema.nl) en 

in de MijnSchool app. 

Het elektronisch afval kan nog tot 31 maart opgeven worden 
via www.ewasterace.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
De kinderen van groep 7/8 zijn druk bezig met het verzamelen van E-waste, 
van alle kanten komen er oude tv’s, blenders, oude telefoons en overig 
elektronisch spul dat ik sinds de jaren 80 niet meer gezien heb. U kunt uw 
elektronische spullen nog tot 31 maart opgeven, de kinderen van groep 7/8 
komen het dan ophalen. 
Volgende week kunnen we ook sinds lange tijd weer ouders toelaten bij de 
maandviering. Wij zullen zorgen dat de koffie klaar staat! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen 

Komende vrijdag krijgen alle oudste kinderen weer een 

envelop mee met daarin de brief en bestellijst van de 

bloemenactie. 

Dit jaar hebben we twee leveranciers, waardoor de 

keuze groter is en dit jaar verkopen we ook losse 

geraniums, zowel de hangende als de staande variant. 

Een perkplant die lang en veelvuldig bloeit. 

De lijsten mogen maandag 28 maart weer ingeleverd 

worden, je hebt dus twee weekenden en daartussen 

een volle week, om zoveel mogelijk te verkopen. 

We hopen natuurlijk weer op een groot succes, mooi 

bloeiende en kleurrijke dorpen, huizen en terrassen! 

 

Heel veel succes iedereen! 

 

De ouderraad 
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Wist je dat door het samen kijken van een filmpje een kind er ook echt iets van 

opsteekt? En dat de afwisseling met andere activiteiten, zoals buitenspelen, 

belangrijk is? De bibliotheek besteedt aandacht aan mediawijsheid in de opvoeding 

van kinderen van 0 tot 6 jaar en geeft tips over mediagebruik.  

Tijdens de Media Ukkie Dagen die van 25 - 1 april zijn, staan we hierbij stil. Dat 

doen we in de vorm van Proeverijen voor professionals en Ouder- en kind uurtjes. 

Ukkies gebruiken media thuis, maar ook op de voorschoolse en buitenschoolse 

opvang, de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. Daar wordt de tablet steeds 

vaker ingezet om te lezen, spelen of zingen. Hoe kun je als kinderopvang media 

bewust inzetten, zodat kinderen er veilig plezier aan beleven? 

De Media Ukkie Dagen zijn hét moment om hier aandacht aan te besteden! Ga 

samen met de kinderen aan de slag met digitale boekjes en leuke apps. Of ga met 

ouders en (professionele) opvoeders in gesprek over hoe je ukkies het best kunt 

begeleiden met media.

Al in de kleuterklas komen kinderen in aanraking met media zoals het digibord, 
educatieve apps en boekjes. Het is daarom belangrijk om al bij de kleuters aandacht 
te besteden aan mediawijsheid. Hoe zet je als leerkracht media bewust in om je les 
te verrijken? En hoe betrek je ouders en opvoeders hierbij, zodat ze ook thuis media 
bewust en veilig kunnen gebruiken? Ga aan de slag met de tips en tools voor het 
onderwijs! 
 
Meer informatie over mediaopvoeding kun je vinden op onze speciale pagina over 
Mediaopvoeding 0-6 jarigen. 
 
 
 

 

Tablets, smartphones en tv’s hebben een 

grote aantrekkingskracht op de 

allerkleinsten. Binnen een klik bevinden 

ze zich in een andere wereld. Maar 

dreumesen, peuters en kleuters zijn nog 

te klein om hier wijs mee om te gaan en 

begeleiding van ouders en verzorgers is 

nodig. 

Laat je informeren en inspireren door het 

online webinar van Denise 

Bontje van Mediasmarties op 

maandagavond 28 maart van 20.00-

21.00 uur. 

Tijdens dit gratis webinar duik je samen 

met Denise in het media-aanbod voor 

jonge kinderen. Je krijgt als ouder 

antwoorden op vragen die bij jou spelen. 

Ook is er aandacht voor de bewuste inzet 

van media en de begeleiding van 

kinderen.  

> Ja, ik meld mij aan voor de webinar 

 

 

Afgelopen vrijdag zijn wij bezig geweest met het opruimen van zwerfafval. We 

hebben van alles gevonden op en rondom het schoolplein!  

Deze week hebben wij knikkerpotjes op het schoolplein gekregen. We kunnen dus 

weer knikkeren op school!  

Met taal zijn we bezig geweest met het thema Amsterdam. Met atelier hebben wij 

grachtenpanden geknutseld. Ook hebben we Delftsblauwe tegeltjes gemaakt.  

Met natuur hebben wij geleerd wat het verschil is tussen een reptiel, insect, 

zoogdier en amfibie is.  

We hebben in de klas gemerkt dat we het lastig vinden om de tafels op te noemen. 

We merken dat het hierdoor lastig is om deelsommen te maken en het rekenen te 

automatiseren. Ook thuis moeten we hier dus nog flink mee oefenen! 

 

Aanstaande maandag gaat groep 1 en 2 de 
boerderij fan Eurlings een bezoekje brengen. 
 
De kinderen krijgen op dinsdag 29 maart om 
10.30 uur een programma rond het boek ‘Dit 
is Guus’. Guus is een knorrige hond. Hij houdt 
nergens van, vooral niet van nieuwe vrienden 
maken. Maar zal hij van gedachten 
veranderen als er een nieuwe puppy in zijn 
huis komt wonen? Is Guus eigenlijk ……een 
goedzak? 
 
Tijdens het bezoek gaat Gerry van de bieb 
voorlezen en daarna gaan de kinderen in 
groepjes opdrachten doen. Per groepje is een 
begeleider nodig. 
Opgeven kan via Jolanda. 
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