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Sinds dit schooljaar beginnen de lessen ’s 
ochtends om 8.25u in plaats van 8.30u. Wilt 
u ervoor zorgen dat uw zoon dochter om 
8.25u in de klas aanwezig is. De leerkracht 
kan zijn of haar dag dan ongestoord 
beginnen. 

 

 

 

 

 

 

  

16 september:  Luna (groep 1/2) 

18 september: Lisa (groep 3/4) 

27 september:  Romy (groep 7/8) 

29 september: Jolien (groep 5/6) 

  Jill (groep 5/6) 

 

t/m 1 oktober: gouden weken 
15 september:     leerlingenraad 
16 september:     groep 1 t/m 4 atelier 
17 september:     groep 5 t/m 8 atelier 
23 september:     groep 1 t/m 4 atelier 
24 september:     groep 5 t/m 8 atelier 
29 september:     nieuwsbrief 
30 september:     groep 1 t/m 4 atelier 
1 oktober:             maandviering groep 7/8 
1 oktober:             groep 5 t/m 8 atelier 
 

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

Beste ouders/ verzorgers, 

De afgelopen weken zijn we in de klassen druk bezig geweest met de gouden 

weken. De gouden weken zijn de eerste weken van het schooljaar, deze zijn 

bepalend voor het creëren van een fijne groep. Kinderen leren elkaar, de 

leerkracht en de regels kennen. In deze periode worden de normen en 

waarden bepaald. Iedereen heeft met de ik-doos iets over zichzelf verteld, 

zodat we elkaar nog beter leren kennen en begrijpen. Ook is er volop aandacht 

voor samenwerking en hoe we met elkaar omgaan. Een periode waarin we 

duidelijk maken dat we samen verantwoordelijk zijn voor een fijne groep. 

Plezier en sociaal-emotionele vorming staan centraal in deze tijd. 

Ook leuk is dat we deze week weer beginnen met de ateliers en dat ouders 

daarbij weer mogen helpen. Wat er allemaal gebeurt tijdens de ateliers kunt u 

volgen via de foto’s in de MijnSchool app.  

Groeten, 
Jeroen 

Vorige week hebben we als leerlingenraad een ideeënbus opgehangen. 

Heb je goede of leuke ideeën voor de school dan kun je deze hier 

achterlaten. Ook ouders mogen hier hun voorstellen of ideeën 

achterlaten. Wij, de leerlingenraad, zorgen ervoor dat dit met meester 

Jeroen besproken wordt. Onze volgende vergadering is op woensdag 13 

oktober.  

Vandaag zijn we bij alle klassen geweest 

om te vertellen dat de ideeënbus er 

hangt en wie wij zijn. Als er vergadering 

is neemt iemand altijd koekjes mee      , 

deze mogen we dan eten. Meester 

Jeroen zorgt voor de thee.  

Groeten van de leerlingenraad ;)  
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Vanaf maandag 13 september a.s. kun je weer meedoen aan 
activiteiten van De Jonge Onderzoekers Eemsdelta. Zoals 
gebruikelijk zijn we op maandagavond en donderdagmiddag te 
vinden in het technieklokaal aan de Opwierderweg 2 in 
Appingedam. 
  
Programmeren vanaf 13 september 
Programmeren staat weer op de agenda voor de maandagavond. 
Tussen 18.00 uur en 20.00 uur staan de computers te zoemen en 
hoor je druk getik op toetsenborden. 
Heb je nog niet zoveel ervaring, dan start je met het 
programmeren van een mBot. Als je door hebt hoe het werkt en 
je de mBot kunt laten doen wat jij wilt, dan kun je door naar 
Arduino. Met dit kleine schakelbord kun je bijvoorbeeld een 
alarm programmeren. Gaat het je goed af en wil je nog een stap 
verder? Dan kun je de overstap maken naar processing en zelf 
code leren schrijven. 
Aanmelden kan vanaf 6 september 
  
Minicursussen hout en elektronica vanaf 16 september 
De donderdagmiddag staat in het teken van hout en elektronica. 
Vanaf 16 september kun je meedoen aan verschillende 
minicursussen. Je kiest een cursus die je leuk vindt waarna je 
meerdere weken aan hetzelfde werkstuk werkt. In iedere cursus 
staat een bepaalde techniek centraal en leer je werken met de 
gereedschappen die hierbij horen. 
De komende periode kun je kiezen uit twee cursussen: Expeditie 
Elektronica en Mijn Magische Miniwereld. 
Aanmelden kan vanaf 6 september. 
  
Meidenmiddag op 21 september 
Op dinsdagmiddag 21 september organiseren we een 
meidenmiddag. En ja, je raadt het al; alles draait die middag om 
meisjes. Ook de begeleiding bestaat uit alleen maar dames. Maar 
wel speciale dames. Ze hebben namelijk allemaal een technische 
opleiding afgerond en werken nu bij een groot tech-bedrijf in de 
regio Eemsdelta. Ben je geïnteresseerd in techniek en wil je 
weten hoe het is om bij een technisch bedrijf te werken? Dan is 
dit je kans. Je kunt al je vragen stellen! 
Natuurlijk gaan we ook iets maken. We beginnen met een 
spectaculair experiment en daarna gaan we aan de slag met een 
werkstuk dat werkt op zonne-energie en dat je vast en zeker een 
mooie plek op je kamer wilt geven. 
  
Meer informatie en aanmelden 
Meer informatie lees je op de website van De Jonge 
Onderzoekers. Aanmelden kan vanaf 6 september via de website 
van De Jonge Onderzoekers. www.djog.nl 

 

Hallo allemaal, 
 
Ik ben Rutger, de nieuwe gymleraar voor de 
komende drie maanden. Ik vervang Aniek die 
midden november weer terugkomt.  Ik ben 22 
jaar en in juli afgestudeerd aan de ALO te 
Groningen. Mijn lievelingssport is voetbal en ik 
geef al een aantal jaren jeugd training bij mijn 
plaatselijke club V.V. S.G.V.  Ik hoop op een 
sportieve en leerzame periode met de 
kinderen. 
  
   
Met vriendelijke groet, 
  
Rutger Drewel 

 

Ik zal mijzelf even voorstellen: 
Mijn naam is Nienke Rozema, ik kom uit Ten 
Boer en mijn hobby’s zijn voetballen en 
fietsen. 
Ik zit in het derde jaar van de pabo aan de 
Hanzehogeschool in Groningen. 
Daarom zal ik hier het hele schooljaar op de 
maandag en dinsdag als stagiaire te vinden 
zijn. Tot en met februari ben ik de stagiaire van 
groep 5/6, daarna vervolg ik mijn stage in één 
van de andere groepen. 

Groep 5/6 heeft morgen, donderdag 16 

september een fietsles op school, voor deze les 

hebben ze een fiets nodig. Wilt u er ervoor 

zorgen dat, als u een zoon of dochter in groep 

5/6 heeft, hij of zij de fiets meeneemt?

 

mailto:directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl


NIEUWSBRIEF WICHER ZITSEMA SCHOOL 

Zuiderstraat 1, 9991 CM Middelstum | 0595-726017 | directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl | BRIN 04HO | www.wicherzitsema.nl 

 

 

Ondertussen zitten we alweer in week vier van het 

nieuwe schooljaar. Fijn was het om u allemaal 

weer te kunnen spreken. Ook hebben we genoten 

van de verhalen van de kinderen bij hun Ik-doos. 

Deze foto’s zijn in een foto-album geplaatst in de 

app Mijn-school, uw kind weet uiteraard precies 

wie welke voorwerpen had meegenomen en 

waarom. We hebben in de afgelopen weken ook 

een groepsfoto gemaakt en er zijn nog een aantal 

andere foto’s in dat album geplaatst. Naast het -

elkaar leren kennen- hebben we met elkaar 

groepsregels opgesteld en er is ook al heel erg 

hard gewerkt. Van spelling en taal ronden we deze 

week het eerste blok alweer af met een toets. 

Veel stond nog in het teken van herhalen, zorgen 

dat alle kennis van vóór de vakantie weer goed in 

het geheugen staat, zodat we daarop weer verder 

kunnen bouwen aan de nieuwe doelen van dit 

schooljaar. 

 

Tafeldiploma: Voor groep 5 en 6 (maar ook 

daarna nog) is het voor het rekenen belangrijk dat 

kinderen de tafels goed kennen, maar ook dat ze 

ze goed hebben geautomatiseerd. Daarom staat 

er elke week een tafel centraal, die ze aan het 

eind van de week moeten kunnen opzeggen, 

oefent u thuis mee? Groep 5 moet binnen 30 

seconden de tafel (met som) op kunnen zeggen. 

Voor groep 6 geldt hetzelfde, met dit verschil dat 

zij de tafel opzeggen t/m 12x. We starten 

volgende week met de tafel van 10 (en 1). Voor de 

herfstvakantie komen dan 2,3,4 en 5 ook nog aan 

bod. De tafel van 6,7,8 en 9 (en voor groep 6 ook 

die van 11 en 12) komen daarna. Hopelijk heeft 

iedereen dan (ruim) voor de Kerstvakantie 

zijn/haar tafeldiploma gehaald. 

 

 

 

Tijdens World Cleanup Day op 18 september, vindt op het mooie 
strand van Delfzijl een workshop plaats van OffshoreWind4Kids.  
NWEA is trots om als ‘affiliate partner’ in samenwerking met 
Groningen Seaports aan dit mooie initiatief bij te dragen. Op de 
demodag leren basisschoolkinderen op het strand wat er 
allemaal komt kijken bij het bouwen van een windpark op zee.  
 
Kom vooral even kijken met je (klein)kinderen en doe mee! 
Iedereen is welkom, maar plekken zijn beperkt. Om deel te 
nemen op 18 september in Delfzijl, meld je aan via  deze link. De 
tijden van de workshops zijn: 13:00 - 15:30 en van 15:30 - 
18:30. Nadere informatie wordt je dan spoedig toegezonden. 
 
Voor meer informatie en een impressie van eerdere demodagen 
kan je ook een kijkje nemen op www.offshorewind4kids.com 

Op 13 augustus 2021 zijn juf Anniek en 
haar familie verblijdt met de geboorte van 
 hun dochter en zusje Yara! 
 

mailto:directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.groningen-seaports.com%2Fen%2Fnieuws%2Fagenda%2Fworld-cleanup-day-2020%2F&data=04%7C01%7Ch.huberts%40noordkwartier.nl%7C49d23e45bda54b019f6f08d972cdeb3f%7C97a0ed76472f40f59335b7b7afc738a5%7C0%7C0%7C637667051010117166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2j0qQ9dgAqwl3uAPiYbp60vSGfYyoCRdMYjs0wv0oEA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSectAOAifEmzLGRPpjjnNK-woweZObe8ykz_-4i-qTspSc5UA%2Fviewform&data=04%7C01%7Ch.huberts%40noordkwartier.nl%7C49d23e45bda54b019f6f08d972cdeb3f%7C97a0ed76472f40f59335b7b7afc738a5%7C0%7C0%7C637667051010117166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wIRd4jRn0ZrqJtKaWffAjh1t0CsFLPnKp%2Br8Kj66fyo%3D&reserved=0


NIEUWSBRIEF WICHER ZITSEMA SCHOOL 

Zuiderstraat 1, 9991 CM Middelstum | 0595-726017 | directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl | BRIN 04HO | www.wicherzitsema.nl 

 

 

 

 (Mini) boekbespreking: Over een paar weken is het weer kinderboekenweek. We willen graag dat alle kinderen iets over 

hun lievelingsboek vertellen en er een stukje uit voorlezen, een rooster hiervoor komt nog, het is de bedoeling dat dit 

thuis voorbereid wordt. De bespreking inclusief het voorlezen moet ongeveer 5 minuten duren. 

Spreekbeurten: Na de herfstvakantie gaan we starten met spreekbeurten, deze worden op de woensdag gehouden. 

Voor groep 6 is dit verplicht, zij zijn dan ook het eerst aan de beurt. Voor groep 5 is het niet verplicht, maar de praktijk is 

meestal dat ook zij allemaal een spreekbeurt houden. Meer informatie volgt. 

 

 

Hallo! 

Mijn naam is Famke en ik ben  
sinds deze week de stagiair van 
groep 7 en 8. Ik zit in mijn  
tweede jaar van de pabo en ik  
heb hiervoor de opleiding  
onderwijsassistente afgerond.  
Ik heb dus al een paar jaar  
ervaring als stagiair en hierdoor 
kan ik ook zeker zeggen dat ik 
het ontzettend leuk vind. Volgend jaar wil ik graag voor het 
oude kind kiezen. Dit houdt in dat ik mij meer ga richten op 
de bovenbouw. Ik vind het dus erg leuk dat ik stage kan 
lopen in groep 7 en 8!  
Verder vind ik het leuk om een beetje op mijn gitaar te 

pingelen en om een balletje te slaan op de tennisbaan. Ik zit 

op kamers in Groningen maar in het weekend ga ik altijd terug 

naar Denekamp. Dit is een dorpje in Twente. Gelukkig valt mijn 

Twentse accent goed in de smaak bij groep 7 en 8. Ik kijk er nu 

al naar uit om het colawoord uit te leggen als regel bij Staal.. 

Ik ga er alles aan doen om een leuke en leerzame tijd te 

hebben in groep 7 en 8 bij juf Sjoukje! 
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