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10 november: Liza (groep 5/6) 

12 november: Antoinette (groep 3/4) 

12 november: Nora (groep 1/2) 

15 november: Ingmar (groep 3/4) 

15 november: Noa (groep 3/4) 

22 november: juf Tamar 

 

11 november: lampionnetje lopen (gr. 1/2)  
15 november:              naschoolse activiteiten (gr. 6,7,8) 
22 november: naschoolse activiteiten (gr. 3,4,5) 
24 november: nieuwsbrief 
25 november: atelier 
26 november maandviering groep 3/4 
2 december: atelier 
 
De volledige agenda vindt u op onze website (www.wicherzitsema.nl) en in 

de MijnSchool app. 

Beste ouders/ verzorgers, 

Tien november is de dag,  

dat deze nieuwsbrief verschijnen mag.  

De kinderen zijn al druk met de liedjes voor 11 november, 

het is ook alweer bijna december.  

Alle lampjes gaan morgen aan, 

Gelukkig laten we niemand in de kou staan. 

 
Groeten, 
Jeroen 
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Rondom ons kindcentrum en op de weg 

naar school is veel bouwverkeer. Met de 

gemeente zijn afspraken gemaakt zodat er 

tijdens het van en naar school gaan geen 

bouwverkeer rijdt. We merken dat de 

afspraken steeds beter nageleefd worden. 

Uiteraard kunnen we zelf ook bijdragen 

aan de veiligheid rondom het 

kindcentrum. Wij vragen daarom iedereen 

om rustig te rijden in de buurt van de 

school en parkeren op de toegestane 

plaatsen. Ook het in- en uitstappen van de 

kinderen kan het best op één va de 

parkeerplaatsen, zodat er geen 

oponthoud van ander verkeer is.  

Als ouderraad hebben we de afgelopen periode aandacht besteedt aan de dag van de leraar, de geboorte van de dochter 
van juf Anniek en hebben we de school ondersteund met het organiseren van een vossenjacht en wat lekkers tijdens de 
kinderboekenweek. 

Inmiddels hebben we contact gezocht met Sinterklaas. Nog steeds blijft de onduidelijkheid omtrent corona, maar in 
overleg met Sint en zijn pieten proberen we binnen de dan geldende regels er een fantastische dag van te maken. 

Ook zijn we bezig met ideeën voor de kerstviering. Kortom voor ons een drukke maar wel hele leuke periode, gelukkig zijn 
we als ouderraad weer op volle sterkte met de komst van Lianne Danhof en Evelien Remminga. En hebben we afscheid 
genomen van Willeke. 

Groeten van de ouderraad 

Nog een kleine herinnering voor de vrijwillige ouderbijdrage, iedereen die deze nog niet betaald heeft, maar wel graag de 
extra’s waardeert voor zijn of haar kind: U mag dit overmaken naar: NL61RABO0156654539 tnv ouderraad Wicher Zitsema 
onder vermelding van de naam van uw kind. 
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Mooi was het, om veel van jullie te zien bij de afgelopen maandviering. 

Aanstaande vrijdag gaan we voor het eerst naar het gebouw van Concordia om daar kennis te maken met de 

marimba’s en alle andere instrumenten van de afdeling slagwerk. Denkt u eraan dat uw kind dan om 14u15 

daarvandaan opgehaald kan worden danwel daarvandaan vertrekt? Voor de uitvoering (waarschijnlijk rond 

18u30 op vrijdagavond 10 december) zijn wij en zij afhankelijk van de maatregelen die dan gelden. Als de 

uitvoering door kan gaan, houdt u er dan rekening mee dat u dan waarschijnlijk een QR-code moet kunnen laten 

zien. Hoe het precies wordt hoort u nog, dat zal ook afhangen van óf er extra maatregelen komen en wat dan dan 

concreet inhoudt. 

Aanstaande vrijdag gaan we lootjes trekken in de klas, want Sinterklaas heeft het zo druk dat hij wel een beetje 

hulp kan gebruiken      . 

Ook de spreekbeurten zijn begonnen. Elke week is er iemand aan de beurt, 8 juni 2022 is dan  
iedereen geweest. Hiernaast een foto van de eerste spreekbeurt van het jaar: Jacob leerde ons 
 de geschiedenis van Sint-Maarten, hoe toepasselijk! 
 

In de klas hebben we inmiddels ons eerste boek uit (Estafette), ronden we nu bijna het thema  
Eskimo’s van taal af en zijn we bij spelling bijna bij blok 4. Groep 6 leerde al het ‘taxiwoord’ en 
het ‘chefwoord’, groep 5 leert volgende week het ‘kilowoord’. 
 
De kinderen in groep 6 zijn begonnen met de breuken en kunnen ook al een beetje rekenen met breuken. Groep 

5 leert nu sommen tot 1000 uitrekenen op de getallenlijn. 

Voor beide groepen blijven de tafels ontzettend belangrijk, oefent u thuis mee? Met name alvast de tafels van 

6,7,8 en 9? Kortom, er wordt hard gewerkt!  
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