Beste ouders/ verzorgers,
Hoewel we al bijna twee weken onderweg zijn in 2022 wens ik, namens het
team van de Wicher, iedereen een mooi, voerspoedig, gezond en leerzaam
jaar toe. Maandagochtend was het mooi om alle vrolijke, lachende en soms
nog wat gapende kinderen weer op school te zien verschijnen. Het decoteam heeft ervoor gezorgd dat de school weer helemaal mooi aangekleed is,
zodat we allemaal in een fijne omgeving weer aan de slag kunnen!
Met vriendelijke groet,
Jeroen

13 januari:
20 januari:
21 januari:
26 januari:
26 januari:
27 januari:
28 januari:
28 januari:

fc Groningen clinic groep 3 t/m 8
onderbouw atelier
bovenbouw atelier
voorleesontbijt
nieuwsbrief
onderbouw atelier
maandviering groep 1/2
bovenbouw atelier

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

Voor 30 maart staat er een margedag
gepland waarbij alle kinderen vrij zouden
zijn. De activiteit die voor deze dag gepland
stond is helaas verplaatst. Op 30 maart
zouden
alle
leerkrachten
van
Noordkwartier
en
Marenland
een
gezamelijke studiedag hebben, deze is
echter verplaatst naar 15 juni. Voor onze
kinderen betekent dit dat zij op 30 maart op
school worden verwacht en dat zij op 15
juni vrij zijn.
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Een gezonde school presteert beter
Het belang van gezonde voeding is de drijfveer van onze werkzaamheden.De ‘gezondetien uurtjes’ op school zijn niet te
missen als moment om fruit of groente teeten. Een kind heeft namelijk 150 gram groente en 2 maal per dag fruit nodig om
goed tepresteren. Leerlingen die gezond eten kunnen zich beter concentreren,presterenbeter, zijn minder snel ziek, zitten
lekkerder in hun vel en vertonen minder pestgedrag (Bron:De Gezonde Basisschool van de Toekomst).
Met het faciliteren van gezonde voeding dragen wij bij aan onze missie om gezondevoeding op scholen voor iedereen
bereikbaar te maken. Schoolfruit.nl richt zich op alle kinderen in Nederland.Elk kind heeft volgens Schoolfruit.nl namelijk
recht op structureel toegang tot gezonde voeding op school. Daarnaast houdt Schoolfruit.nl zich ook bezig met de
omgeving van het kind en motiveert de organisatie kinderen om bewuster te eten.

Schoolfruit.nl ondersteunt bij een structureel gezond voedingsbeleid
Schoolfruit.nl levert in heel Nederland groente en fruit aan basisscholen. De missie van Schoolfruit.nl is kinderen zich
gezond en energiek laten voelen. Sinds 2004 hebben wij veel kennis op het gebied van gezonde voeding en onderwijs
opgedaan.De gezonde ambities van Schoolfruit.nl kunnen alleen gerealiseerd worden door samen te werken met
verschillende partijen. Om gezonde groente en fruit in de klas te krijgen zijn onder andere telers, distributeurs,
schoolfruitadviseurs, scholen en ouders nodig.Schoolfruit.nl ondersteunt en faciliteert dit netwerk en ziet de
maatschappelijke noodzaak om dit netwerk verder uit te breiden.Onze ambities en inspanningen reiken echter verder dan
het alleen verstrekken van groente en fruit op school. Wij ondersteunen basisscholen bij het opzetten en realiseren van
een structureel gezond voedingsbeleid en geven handvatten en tools voor de financiering hiervan.
Vanuit de Wicher Zitsema:
Naar aanleiding van het artikel over schoolfruit willen wij graag dat er in de ochtendpauze fruit of groente gegeten wordt.
Dus geen koek, chocola of snoep!
Wij gaan voor een gezonde school en gezonde kinderen!
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Hoi allemaal! Ik ben Femma van Dijk en doe de verkorte paboopleiding aan de Hanze Hogeschool Groningen. Ik ben 25 jaar en
woon in Groningen samen met mijn vriend en onze kat. Naast
mijn studie werk ik bij Forum Groningen, daar werk ik in de
bibliotheek, het museum en in de winkel en geef ik ook
rondleidingen.
Vanaf halverwege februari mag ik een half jaar lio-stage komen
lopen in groep 5/6 bij juf Anneke. De lio-stage is de laatste fase
van de opleiding tot leerkracht. Dit betekent dat ik twee dagen in
de week op school zal rondlopen en daarnaast ook een
afstudeeronderzoek zal uitvoeren. Ik kijk er naar uit om samen
met het team, de kinderen en jullie een leuke en leerzame tijd
van te maken! Tot snel!

Wat is het fijn dat we weer naar school kunnen
gaan!
De komende weken staan natuurlijk de CITO
toetsen op het programma, maar ook hebben
we veel aandacht voor groepsvorming: de
Zilveren weken.
Voordat we starten met de toetsen werken we
nog uit onze methodes. Bij spelling zijn we nu
bij blok 5, in dat blok leren de kinderen in groep
5 onder andere regel 15: Centwoord. Voor
groep 6 is dat regel 24: Cadeauwoord.
Het thema van taal is: Pronkstukken! Wilt u
alvast met uw kind overleggen of hij/zij ook een
‘pronkstuk’ heeft dat mee naar school mag (of
anders een foto ervan) Deze hebben we tegen
het einde van dit blok nodig.
Ook voor rekenen zijn we nu bij blok 5. Daar
zitten voor beide groepen veel deelsommen in.
Groep 5 leert delen met de nulregel
bijvoorbeeld: 20:10=2, dan weet je ook
200:10=20. Groep 6 leert bijvoorbeeld 432:9 uit
te rekenen. Dit gebeurt niet via een
staartdeling, maar door 432 te splitsen in 360
en 72. Vervolgens delen ze 360 door 9 (40) en
72 door 9 (8). 432:9=48
Om (onder andere) deze sommen goed en snel
te kunnen maken is het belangrijk dat de tafels
goed en snel zijn geautomatiseerd. Oefent u
thuis ook weer mee? Dit blijft belangrijk.
Heeft u trouwens ook zo genoten van de
StopMotion filmpjes? Dit was onderdeel van
‘ICT skills’. De komende tijd is het thema bij
Basicly voor groep 5/6 ‘Digitaal bewust’.
FC Groningen on tour geeft ons morgen -als je
aangemeld bent- een clinic, zij zeggen daar zelf
het volgende over: Tijdens de FC Groningen
Scholentour verzorgt de FC een beweegles op
basisscholen voor de groepen 3 tot en met 8.
Tijdens de sportieve les maken leerlingen
spelenderwijs kennis met de oefenstof en
spelvormen van FC Groningen. Naast voetbal
staan hier ook breedmotorische vaardigheden
centraal. Het doel van de FC Groningen
Scholentour is bewustwording creëren van
gezond (beweeg)gedrag zodat kinderen dit
structureel kunnen toepassen in hun dagelijkse
leven. We gaan dus niet alleen maar voetballen.
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