Samen maken we er
een fijne school van!

Nieuwsbrief
17 februari 2021

Agenda

Jarigen
21 februari Mila uit groep 3/4

22 februari t/m 26 februari:
Voorjaarsvakantie

Aanwezigheid directie

4 maart Rijk uit groep 7/8
4 maart juf Anje

week 7
Donderdag: Jeroen en Hilde
Vrijdag: Jeroen
Week 9
Maandag: Greetje
Dinsdag: Jeroen en Hilde
Woensdag
Hilde
Donderdag:
Greetje en Jeroen
Vrijdag
Jeroen

Vanuit het management:

Week 10:
Maandag
Greetje en Hilde
Dinsdag
Jeroen en Hilde
Woensdag:
Greetje

En toen kwamen er nog twee dagen code rood en hadden we opnieuw een
“lockdown”. 😂

Wat fijn om iedereen weer binnen zien te komen.
Er speelt een beetje een dubbel gevoel. Enerzijds
fijn om iedereen weer te zien, anderzijds wat voor
invloed heeft dit op de gezondheid van onze kinderen, ouders, leerkrachten en
andere medewerkers. Dit blijft een spanningsveld. Maar de blijdschap om weer
fysiek onderwijs te geven overheerst.

In de bijlage vindt u ook de nieuwste beslisboom over verkoudheidsklachten bij
kinderen. Daarnaast nog een aantal bijlages met activiteiten voor de kinderen.

Met een vriendelijke groet en alvast een fijne vakantie,
Greetje Nomden en Jeroen Habets
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Facebook, Instagram en Twitter
Sinds een tijdje is onze school ook te vinden op Facebook, Instagram en Twitter. Wij zouden het leuk
vinden als u ons volgt. Dit kan via facebook.com/wicherzitsema, instagram.com/wicherzitsema en
twitter.com/wicherzitsema.

Klasbord
Als wij foto’s maken van activiteiten of hardwerkende kinderen zetten we deze op Klasbord. Klasbord
is een besloten omgeving waar men alleen kan kijken na toestemming van de beheerder. Als u niet in
het bezit bent van een inlogcode voor het bord van de klas van uw zoon/ dochter dan kunt u deze
opvragen bij de leerkracht van uw zoon/ dochter.

Corona en verkouden kind
Bepalen of uw kind wel of niet naar school mag en
hoe lang hij dan thuis moet blijven is in deze tijd erg
lastig en soms onoverzichtelijk. Om dit
gemakkelijker te maken is er een beslisboom
gemaakt.
Je leest de boom van boven naar beneden en geeft
antwoord op de vragen. Als twijfelt kunt altijd
contact opnemen met school.
De beslisboom is te vinden op de onderstaande link
en in de bijlage van de nieuwsbrief.
www.wicherzitsema.nl/nieuwsbericht/134761511corona-en-verkouden-kind.html

Schoolfruit
Met het opstarten van de scholen
is ook het schoolfruit weer
begonnen. Op woensdag,
donderdag en vrijdag krijgen de
kinderen een appel, peer, wortel
of anders stukje fruit of groente
in de ochtendpauze. Vanwege de
coronamaatregelen zullen we het fruit niet laten snijden door kinderen uit groep 7/8 of andere
groepen.

cbs Wicher Zitsema – Zuiderstraat 1 – 9991 CM – Middelstum – 0595726017
directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl – www.wicherzitsema.nl

Kinderen afzetten
Als u uw kinderen op school afzet, wilt u dan gebruik maken van de parkeerplaats bij de sporthal of
bij de school? Het is de bedoeling dat het verkeer aan de Coendersweg blijft doorstromen en
regelmatig moeten er fietsers of andere bestuurders stoppen omdat er kinderen uit de auto gelaten
worden.

Wintergames
In de bijlage van deze nieuwsbrief
een flyer voor de Wintergames
waar groep 7 en 8 aan mee kan
doen deze vakantie.

Enquête
Enige tijd geleden heeft een groot deel van u een enquête over thuisonderwijs ingevuld. Gelukkig zijn
we alweer anderhalve week op school en hopen we voorlopig geen thuisonderwijs meer te hoeven
geven. Toch kunnen wij leren van de manier waarop u en uw zoon/ dochter het thuisonderwijs
ervaren heeft. Hier een kort verslag van de enquête.
93% van de ingevulde personen vond dat er vanuit de school een heldere communicatie over het
thuisonderwijs was. 10% heeft aangegeven dat het persoonlijke contact met de eigen leerkracht
beter kan en 34% heeft aangeven dat de hoeveelheid van het werk aangepast moet worden. 75% van
de mensen geven aan dat ze instructies via Teams goed vonden. De opmerkingen die hierbij gemaakt
worden gaan over het onduidelijk plannen van de instructietijden tot het juist heel goed plannen van
deze tijden. Tijdens deze lockdown was de instructie voor elke klas op verschillende momenten,
wellicht is het handig om dit tijdens een volgende keer schoolbreed te regelen en te communiceren.
Voor groep 1/2 zouden er dan ook online momenten kunnen komen, bij de opmerkingen is aangeven
dat dit gemist werd door de ouders en kinderen. Tevens is er door een aantal ouders aangegeven dat
het veel beter geregeld was dan in de eerste lockdown, wij vinden het fijn om te horen dat wij hierin
ook steeds een beetje beter worden

Bijbelverhalen voor de komende weken
Week 07 (15/02 - 19/02) Geef alles
Lucas 6: 27-38, 43-45 en 7: 1-10
Je moet niet alleen je vrienden liefhebben, maar ook je vijanden.
Er komt een Romeinse centurio bij Jezus, een hoofdman van het Romeinse bezettingsleger. Die man
is gewend dat er naar hem geluisterd wordt, maar nu heeft zijn knecht een ziekte die naar niemand
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luistert. Hoewel… De centurio gelooft dat de ziekte misschien wel naar Jezus luistert. ‘Spreek Heer,
uw woord is genoeg’, zegt hij. En zo is het!

Week 09 (01/03 – 05/03) Nu gebeurt er iets
Lucas 7: 11-17, 36-50 en 8: 4-15
Er gebeurt niets meer voor een jongen uit Naïn. Zijn ogen zijn gesloten en zijn familie huilt. Alles is
voorbij. Of toch niet? Als Jezus de begrafenisstoet tegenkomt, gebeurt het onmogelijke. De jongen
staat op uit de dood. In het huis van Simon de Farizeeër gebeurt ook iets, als een vrouw de voeten
van Jezus zalft. Haar zonden worden vergeven. In het laatste verhaal van deze week horen we over
een zaaier die overal zaait. Op veel plekken gebeurt niks, maar op sommige plekken weet de zaaier:
Nu gebeurt er iets!
Week 10 ( 08/03 – 12/03 Wie is Jezus?
Lucas 8: 40-56 en 9: 10-27
Op weg naar Pasen horen we verschillende opstandingsverhalen: vorige week Naïn, deze week de
dochter van Jaïrus. Als Jezus haar hand pakt, komt ze tot leven. Ook horen we hoe vijf broden en
twee vissen genoeg zijn voor duizend mensen. Als je het hoort vraag je je af: Wie is die man toch, die
zulke dingen kan doen?

Groep 5 & 6
We zijn weer begonnen. Heerlijk om weer lekker met elkaar te kletsen en heel veel samen te doen.
We zijn een beetje opnieuw met de gouden weken begonnen. Dus we doen weer veel spelletjes en
andere dingen tussendoor. Ook zijn de portfolio's mee naar huis gegaan zodat jullie samen kunnen
kijken naar het gemaakte werk. En de gesprekken hierover zijn in volle gang. Deze week gaan we nog
wat dingen afronden en dan gaan we eerst beginnen aan ons welverdiende vakantie! We hebben zo
erg ons best gedaan tijdens het thuiswerken dat we wel weer toe zijn aan vakantie.
Tijdens het thuiswerken hadden we ook een fantastisch opdracht en dat was het woord van de dag
2.0. Het was de bedoeling dat de kinderen met het woord (behorend bij het thema van taal: eerst het
thema sport en later de spijsvertering) dat ze kregen een mooie foto of een filmpje of iets anders
maakten waarop de betekenis van het woord duidelijk is. Diegene het meest grappigste of
origineelste hebben ingestuurd mochten op school een prijs uitkiezen.
Een hele fijne vakantie toegewenst en na de vakantie weer fris en fruitig op school!
Hieronder ziet u een kleine collage van een paar zeer leuke en grappige of mooie foto's.
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Woord van de dag 2.0

Digitale maandviering:
Op 12 maart is groep 5/6 aan de beurt voor de maandviering, we proberen deze digitaal te doen. U
krijgt dan een link om in te loggen en zo bij ons aan te sluiten.
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