Beste ouders/ verzorgers,
Na een paar mooie weken is de herfst dan nu echt begonnen, dat komt goed
uit want volgende week hebben we herfstvakantie.

18 oktober:

Ellemijn (groep 3/4)

25 oktober:

Jacob (groep 5/6)
Sjoerd (groep 5/6)

27 oktober:

Sterre (groep 7/8)

Afgelopen weken zijn er in het kader van de Kinderboekenweek verschillende
beroepen voorbij gekomen in de klassen. Zo is de politie op school geweest, bij
de kleuters is er een dierenarts hoek en groep 7/8 heeft als een boer
pompoenen geraapt. Met de pompoenen hebben ze de lampion voor 11
november alvast in huis.
Namens het team van de Wicher wens ik iedereen alvast een fijne vakantie!
Groeten,
Jeroen

14 oktober:
15 oktober:
15 oktober:
18 oktober t/m 22 oktober:
27 oktober:
29 oktober:
2 november:

inloopmiddag
boekenmarkt
portfolio mee naar huis
herfstvakantie
nieuwsbrief
maandviering groep 5/6
MR vergadering

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

Deze week zijn de eerste inloopmiddagen. Tijdens een
inloopmiddag kan uw zoon/ dochter u, na schooltijd, laten
zien wat hij/ zij allemaal gedaan heeft de afgelopen
periode. Morgen, donderdag, is er weer een inloopmiddag
en wij zouden het leuk vinden als u een kijkje komt nemen.

'Hallo! Mijn naam is Sabine van der Ploeg en in de
herfstvakantie mag ik mijn twintigste verjaardag vieren.
Gedurende dit schooljaar ben ik elke dinsdag te vinden op
school, voor nu tot en met na de kerstvakantie bij juf Jolanda
in de klas. Gezellig bij groep 1/2! Daarna gaat mijn stage verder
bij de kinderen van groep 3/4. Één keer in de twee maanden
kom ik een halve week, om de activiteiten op andere dagen
dan de dinsdag ook mee te kunnen maken.
Ik volg de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs,
oftewel de Academische PABO. Ik heb voor deze studie
gekozen aangezien ik graag voor de klas wil staan, maar ik zou
ook graag nét iets meer over het kind zelf willen weten.
Ik ben geboren en getogen in Spijk en zelf zat ik ook op een
hele leuke ‘dorpse’ basisschool. Sinds mei woon ik nu op
mezelf in Groningen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te
dansen en voor het spelen van spelletjes of lekker uit eten,
mag je mij ook altijd wakker maken!'
Groetjes Sabine
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We werkten de afgelopen periode over allerlei beroepen. Dit was
natuurlijk naar aanleiding van de Kinderboekenweek dat het thema:
“worden wat je wilt” heeft.
We hadden in de klas een kappershoek een dierenarts en een
schrijvershoek.
We hebben de volgende letters en klanken geleerd: aa, k, m, r, i. Let
er ook thuis op dat we de klanken fonetisch uitspreken! ( dus de kù
en niet de kaa).
We leerden cijfers op volgorde leggen en vijf verdelen. We leren de
volgorde van een verhaal na te vertellen.
Het volgende opzegvers kennen ze ook:
1,2, kopje thee
3,4, glaasje bier
5,6, kurk op de fles
7,8, soldaat op wacht
9,10 ik heb een dief gezien
10,11 je bent het zelf!
Het doel is op een andere manier de volgorde van cijfers weer aan t
bieden en natuurlijk geheugentraining: een versje leren. Ook zaten
er twee beroepen in het vers verstopt…

Komende vrijdag (15 oktober) sluiten wij de
Kinderboekenweek af met allerlei activiteiten.
Er komt een dierenarts, deze onderzoekt de
knuffels van de kinderen, er is een
schoonheidsspecialiste om nagels te lakken en
uiteraard is de jaarlijkse boekenmarkt er weer.
Alle ouders zijn tussen 9.15u en 11.45u
welkom om een spannend of interessant boek
te kopen. De opbrengst kom ten goede van de
school.

Volgende week, 18 t/m 22 oktober, zijn wij
gesloten in verband met de herfstvakantie.
Maandag 25 oktober zijn wij weer op school.
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