
 

 

Samen maken we er  
een fijne school van! 
 

16 juni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Inmiddels heeft u het formatieplaatje (welke meesters, welke juffen, welke 

groepen) gekregen. Zo werken we langzamerhand toe naar het einde van een 

alweer vreemd schooljaar. En zijn we druk bezig met de voorbereidingen van een 

nieuw schooljaar. Hopelijk dan weer samen met u en niet meer op afstand. 

Vandaag heeft groep 7/8 

meegedaan aan de 

“opschoondag”. Dus als de 

leerlingen het goed hebben 

gedaan is Middelstum vandaag 

bevrijd van zwerfafval. 

 

Conciërge Jan, heeft thuis bij het klussen een ongelukje gehad. We wensen hem 

vanaf deze plaats van harte beterschap. We hopen je gauw weer te zien Jan!!! 

Met een hartelijke groet, Greetje en Jeroen. 

 

Er hebben zich geen kandidaten aangemeld om zitting te nemen in de MR. Gelukkig had Menko 

Boersma zich herkiesbaar gesteld. Bij deze is zijn termijn dan met 4 jaar verlengd. 

Schooltijden 

In januari 2021 hebben we de schooltijden officieel omgezet naar een continurooster, dit rooster 

heeft hetzelfde aantal lesuren per week als het rooster dat we hiervoor gedraaid hebben. Bij het 

maken van het jaarprogramma voor komend schooljaar hebben wij echter geconstateerd dat er met 

dit aantal lesuren vrijwel geen ruimte is voor margedagen of calamiteitenverlof. Daarom hebben wij 

 21 juni: juf Anneke 

22 juni Arianne uit groep 5/6  

27 juni Noud uit groep1/2  

29 juni Derk uit  groep 5/6 

 

 

17 juni: Margedag, alle kinderen vrij 
21 juni: groep 8 veilig op de fiets naar het VO 
22 juni: grote schoolbespreking  om 14.45 uur  
22 juni: MR om 16.30 uur 
25 juni: Maandviering groep 1 en 2 (online) 
28 juni: graffitilessen voor groep 3 t/m 8 
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de medezeggenschapsraad gevraagd of wij de begintijd van onze lesdagen mogen wijzigen naar 

8.25u. De kinderen van groep 1 gaan hierdoor 20 minuten per week meer naar school en de kinderen 

van groep 2 t/m 8 25 minuten.  

De medezeggenschapsraad zou graag willen weten of er ouders/ verzorgers zijn die hier bezwaar 

tegen hebben. U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad via 

mr.wicherzitsema@noordkwartier.nl. Op dinsdag 22 juni zal de oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad beoordelen of zij instemmen met het voorstel. 

Reageren kan tot aanstaande vrijdag 18 juni 2022. 

 

Een bericht van de Stuurgroep Scholenprogramma Groningen 

Uitnodiging om mee te kijken van 15.00 uur tot 16.00 uur op 23 juni. 

Het zal u niet ontgaan zijn, dat er in de afgelopen vijf jaar hard gewerkt is aan de uitvoering van het 

Scholenprogramma in Noordoost-Groningen. Ook vanuit uw bestuur en de betrokken scholen is 

daaraan meegewerkt. Inmiddels is het scholenlandschap aanzienlijk veranderd: er zijn veel nieuwe 

en vernieuwde scholen en kindvoorzieningen in de aardbevingsgemeenten gerealiseerd. Omdat het 

Scholenprogramma zijn voltooiing nadert, willen de leden van de stuurgroep dit heuglijke moment 

markeren. In een feestelijke bijeenkomst op 23 juni a.s. zullen we door beeld en geluid duidelijk 

maken wat het Scholenprogramma heeft opgeleverd, niet alleen voor het onderwijs in deze regio, 

maar ook voor de leefbaarheid en de duurzaamheid. In de bijeenkomst staan de kinderen en 

daarmee ook het onderwijs en de onderwijsgevenden centraal. Gesprekken en een film geven een 

inkijkje in het proces met het unieke resultaat. Dat unieke resultaat is weergegeven in een boek, 

waaraan velen van u meegewerkt hebben. Demissionair minister Slob zal het eerste exemplaar van 

het boek in ontvangst nemen. Gelet op de coronamaatregelen kunnen we helaas relatief weinig 

mensen uitnodigen feitelijk aanwezig te zijn. Daarom zorgen we ervoor, dat velen het programma 

rondom de presentatie van het boek via een livestream kunnen volgen. Voor die livestream willen wij 

u van harte uitnodigen. De link naar de livestream is vanaf maandag 21 juni te vinden op 

www.scholenprogramma.nl. We willen u vragen de leerlingen van uw school en hun 

ouders/verzorgers te informeren over de mogelijkheid om de livestream te volgen. 

Met vriendelijke groet,  

Stuurgroep Scholenprogramma Groningen Bé Schollema, voorzitter 

 

 

Samen Oplopen zorgt voor vrijwilligers, of vrijwilligersgezinnen, die mee denken en mee helpen in 

gezinnen met kinderen of met jongeren tot 23 jaar, die veel stress en problemen ervaren. De 

vrijwilligers lopen een tijdje samen op met het gezin en ondersteunen met dat waar behoefte aan is. 

Steunouder zorgt voor vrijwillige steunouders, die de kinderen in hun eigen gezin een extra plek 

bieden. Hierdoor worden de ouders ontlast en kan het kind veilig en gezond opgroeien met steun in 

de eigen omgeving. 
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 Samen bieden Samen Oplopen en Steunouder een breed aanvullend aanbod aan informele 

preventieve zorg voor gezinnen die zelf onvoldoende steun in hun omgeving ervaren. Waar nodig 

gebeurt dit in samenwerking met de formele zorg. Onze aanpak is gebaseerd op de 

presentiebenadering en het belang van de aanwezigheid van sociale steun voor gezinnen. Zo 

ontstaan er mooie verbindingen tussen burgers en groeien kinderen in gezinnen gezond op. 

Steunouder en Samen Oplopen wordt uitgevoerd door  Cadanz Welzijn en is aangesloten bij Stichting 

Steunouder Nederland en bij Stichting Samen Oplopen Nederland. 

 

Overgang Klasbord naar Mijnschool 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen wij stoppen met het gebruik van Klasbord. Daarvoor in 

de plaats komt de app 'Mijnschool'. 

Om er zeker van te zijn dat u in het nieuwe schooljaar geen bericht mist, is het nu al mogelijk uw 

account bij Mijnschool te activeren. U heeft dit bericht vorige week per E-mail ontvangen. Dit is ook 

al bij meerdere ouders gelukt, maar nog niet bij iedereen. 

Heeft u de mail niet ontvangen, wilt u dan eerst uw SPAM-folder checken? 

Lukt het om wat voor reden dan ook niet, mag u contact opnemen met juf Anneke via 

a.timmers@noordkwartier.nl zij helpt u dan verder. 

Als u alleen nog een kind in groep 8 heeft, dan geldt dit niet (meer) voor u. 

 

In de laatste weken van het schooljaar zijn er weer facultatieve ouder-kindergesprekken. Via de 

leerkracht van uw zoon/ dochter krijgt u hiervoor een uitnodiging.  

Vanaf dit schooljaar geven wij deze voorlopige inschatting eind groep 6. Wij hebben gemerkt dat het 

voor ouders niet altijd duidelijk is welk uitstroomprofiel bij welke Cito resultaten past en bij welk 

vervolgonderwijs. Om ervoor te zorgen dat we allemaal dezelfde taal spreken, geven wij vanaf heden 

de indicatie eind groep 6. 

De kinderen van groep 7 hebben deze indicatie nog niet gehad, deze krijgen de indicatie ook tijdens 

deze gespreksronde. 

 

Week 24 (14/06 - 18/06) – Een bijzonder verhaal  

Handelingen 13: 1-49 en 16: 11-18  

Paulus gaat op reis met een bijzonder verhaal. Hij vertelt de oude verhalen van Israël en hij maakt 

duidelijk dat die verhalen vervuld zijn met de komst van Jezus. In Filippi bevrijden Paulus en Silas een 

jonge vrouw van een geest die maakt dat ze de toekomst kan voorspellen. 
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Week 25 (21/06 - 25/06) – Niet stil te krijgen  

Handelingen 16: 19-40 en 19: 13-20  

De eigenaren van de waarzegster uit het verhaal van vorige week zijn niet blij met wat er gebeurd is. 

Ze zorgen ervoor dat Paulus en Silas gevangen worden gezet, maar midden in de nacht gaan de 

deuren van de gevangenis open. In Efeze proberen een paar Joodse geestenbezweerders hetzelfde te 

doen als Paulus. 

Week 26 (28/06 - 02/07) – In rep en roer  

Handelingen 19: 21-40, 21: 27-39 en 27: 1-13  

De zilversmid Demetrius ziet de bui hangen: Als iedereen Paulus gelooft, koopt straks niemand meer 

een beeldje van Artemis. Hij brengt de stad in rep en roer. Later ontstaat ook in Jeruzalem onrust, nu 

omdat de Joodse inwoners vinden dat Paulus verkeerde dingen zegt. Ook lezen we dat Paulus besluit 

om per schip naar Rome te gaan. 

Spelling   

De kinderen leren in groep 4 de spellingsafspraak voor woorden met cht. De regel is: Korte klank +cht 

behalve bij hij ligt, hij legt en hij zegt. Er zijn ook een aantal woorden die je alleen met ch schrijft. Om 

die te kunnen onthouden hebben we het versje van Sippe Simon geleerd. Dat gaat als volgt: 

 Sippe Simon heeft weer pech.  

Ach, het is zo’n lekker joch.  

Draait zich om en, och, niet huilen.  

Sippe Simon, lach nou toch.  

De kinderen van groep drie hebben geleerd hoe je woorden sch en schr moet schrijven. 

  

Moestuin   

 Groep 3/4 heeft zijn eigen moestuintje. We hebben er radijsjes in gezaaid. Die konden we deze week 

oogsten. Ook onze aardbeienplant heeft zijn eerste rode aardbei.  
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De afgelopen weken hebben we hard gewerkt, of eigenlijk hebben we dat het hele jaar al. De 

afgelopen weken hebben we het laatste blok van spelling afgerond, van taal en ook bij rekenen is dat 

het geval. Dat betekent niet dat we de komende periode 'niets' meer gaan doen. We hebben nog de 

tijd om extra te oefenen/herhalen wat nog lastig bleek. 

Alle CITO-toetsen zijn afgenomen en we zijn druk bezig om die te analyseren. 

Verder gaan we volgende week vrijdag (25 juni) de verjaardag van juf Anneke nog vieren, we gaan 

onder andere samen lekkere taarten bakken en opeten. 

Op 1 juli gaan we nog op 'schoolreis'. 

Het is de bedoeling dat we rond half 9 op de fiets stappen en samen op de fiets naar Stedum gaan. 

Ergens tussen half 2 en 2uur stappen we weer op de fiets naar school. Het is dus belangrijk dat 

iedereen die dag op de fiets komt. 

In Stedum gaan we een survivalprogramma doen met onder andere vlot bouwen en varen. Dit moet 

natuurlijk wel ergens van betaald worden. De ouderraad doet daarvoor een bijdrage (Bedankt OR!) 

en daarnaast zamelen we hiervoor lege flessen in. Exacte informatie volgt nog. 

 

Als begeleiders gaan mee juf Anna, juf Ilona, juf Sjoukje en juf Anneke. 

 

Met vriendelijke groet, 

Anneke Timmers 

 

 

  

mailto:directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl

