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Beste ouders en verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de informatiegids voor het schooljaar 2021-2022. Wij hopen dat we dit schooljaar 
iedereen het hele jaar op school kunnen verwelkomen en dat het thuisonderwijs tot het verleden 
behoort.  
 
Veel van het onderwijs op Wicher Zitsema is bij u bekend. De lange termijnonderwerpen staan 
beschreven in de schoolgids. Deze vindt u op de website van onze school, www.wicherzitsema.nl.  
Weer andere gegevens veranderen jaarlijks. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als de 
groepsindeling en dagen waarop uw zoon/ dochter gymnastiek heeft. Daarom ontvangt u voor 
aanvang van het nieuwe schooljaar deze informatiegids als aanvulling op de schoolgids. Het geeft u 
alle actuele informatie over de gang van zaken voor het schooljaar 2020-2021.  
 
Als u na het lezen van deze gids nog vragen of opmerkingen heeft nodigen wij u van harte uit om 
daarover contact met ons op te nemen. Samen zijn we er verantwoordelijk voor om de 
basisschooltijd voor iedereen een mooie en fijne tijd te maken.  
 
Namens het team van cbs Wicher Zitsema, 
Jeroen Habets 
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Maandag 8.25u – 14.15u 
Dinsdag 8.25u – 14.15u 
Woensdag 8.25u – 12.15u  Groep 1 vrij 
Donderdag 8.25u – 14.15u 
Vrijdag  8.25u – 14.15u  Groep 1 t/m 4 vanaf 12.00u vrij 
 
Vanaf een kwartier voor aanvang van de lessen mogen de kinderen binnenkomen. 
 

De verdeling van de leerkrachten over de groepen zier er voor dit schooljaar als volgt uit: 
 
  Groep 1/2  Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8 
Maandag Jolanda  Bert  Demi  Sjoukje 
Dinsdag Jolanda  Bert  Demi  Sjoukje 
Woensdag Jolanda  Bert  Anneke  Sjoukje 
Donderdag Tamar  Bert  Anneke  Sjoukje 
Vrijdag  Tamar  Jeroen  Anneke  Demi 
 

- Anje werkt op maandagmorgen, dinsdagmorgen en donderdagmorgen als onderwijsassistent 
- Hilde werkt twee dagen per week als intern begeleider 
- Anniek en Peter verzorgen de gymlessen op maandag, dinsdag en woensdag 
- Jeroen is de directeur van de school 
- In verband met ouderschapsverlof van Sjoukje werkt Demi tot 21 oktober op woensdag in 

groep 7/8 
 

De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 worden allemaal door een vakleerkracht gegeven. Groep 1/2 
krijgt één keer per week les van een vakleerkracht.  
 
Op de volgende dagen worden de gymlessen door de vakleerkracht gegeven: 
 
Maandag groep 5/6 en groep 7/8   
Dinsdag groep 1/2, groep 3/4 en groep 5/6  
Woensdag groep 3/4 en groep 7/8   
 
In de zomer wordt, indien mogelijk, gebruik 
gemaakt van het zwembad en in de winter van 
de ijsbaan. 
 
Af en toe komen er meldingen van voetwratten. 
Die kunnen we krijgen op plaatsen waar we op 
blote voeten lopen. Tijdens de schooluren kan 
dat in het gymlokaal gebeuren, als de kinderen 
op blote voeten gymmen. We raden u aan om 
gymschoenen mee te geven. Voor de kinderen 
uit groep 1/2 zijn zogenaamde bootschoentjes 
het beste, omdat die zonder veters gemakkelijk 
aan en uit kunnen. Ze zijn er met stroeve zolen. De naam in de gymkleding of een herkenbaar merkje 
kan het terugvinden vergemakkelijken.  
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_xfCcrJfdAhUI_aQKHf15DZAQjRx6BAgBEAU&url=https://0297.nl/nieuws/66609/de-hele-maand-juni-gratis-gymmen-bij-gv-veenland&psig=AOvVaw32SzwinVuPKfy71k2ByBMM&ust=1535806758023753
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In de eerste weken van het schooljaar zijn er voor alle leerlingen en ouders startgesprekken met de 
leerkracht. Tijdens dit startgesprek zijn de leerlingen, ouders en de leerkracht aanwezig. Tijdens dit 
gesprek wordt er ook afgesproken hoe jullie de gesprekkencyclus voor het komende schooljaar vorm 
geven. Er zijn geen vaste contactmomenten in de jaarkalender opgenomen. Als u vragen of 
opmerkingen heeft kunt u altijd langskomen, mailen of bellen. 
 

Voor aanvang van elke vakantie krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis. 
 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is € 25,00. U wordt, middels een brief van de 
penningmeester van de ouderraad, verzocht uw bijdrage te storten op rekeningnummer 
NL61RABO0156654539 t.n.v. OR cbs Wicher Zitsema o.v.v. naam + groep kind(eren) ouderbijdrage 
2021-2022. U kunt deze ook via de webshop Kans voor uw Kind betalen. 
 

Herfstvakantie   18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2022 
Kerstvakantie    27 december 2021 t/m 7 januari 2022 
Alle leerlingen vrij  9 februari 2022 
Voorjaarsvakantie  21 februari 2022 t/m 25 februari 2022 
Alle leerlingen vrij  30 maart 
Pasen    15 en 18 april 2022 
Meivakantie   25 april 2022 t/m 6 mei 2022 
Hemelvaart   26 en 27 mei 2022 
Pinksteren   6 juni 2022 
Alle leerlingen vrij  4 juli 
Groep 8 leerlingen vrij  15 juli 2022 
Zomervakantie   18 juli 2022 t/m 26 augustus 2022 
 

Wanneer u het niet eens bent met iets wat op school gebeurt, verwachten wij dat u eerst contact 

opneemt met de groepsleerkracht. Komt u er niet uit, maak dan een afspraak met de directeur van 

de school. Levert dit niet het gewenste resultaat op, ga dan in gesprek met de contactpersoon 

namens de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Deze gaat niet inhoudelijk met u in 

gesprek over de klacht, maar bespreekt met u of de procedure die is gevolgd de juiste is. Als de 

procedure goed is gevolgd, maar het resultaat is niet bevredigend, verwijst de contactpersoon u 

door naar de externe vertrouwenspersonen van het Vertrouwensbureau. Onze 

vertrouwenspersonen zijn Jan Wibbens en Judith Visser.  Zij inventariseren wat er aan de hand is en 

meldt dit na toestemming van de klager aan de directeur-bestuurder. Zij adviseren vervolgens de 

directeur-bestuurder over de vervolgstap.  Als u van mening bent dat uw 

klacht niet wordt opgelost, dan kunt u contact opnemen met de SGCBO. Dit 

is de Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs. Dit is één loket 

voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder 

onderwijs. Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over 

de GCBO, de (klachten) procedures, de samenstelling van de commissie, de 

wet- en regelgeving en de jurisprudentie.  

Contactgegevens: 

http://www.gcbo.nl/
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Oudergeleding MR:    Daniela Dijkema 06 25501241 
Vertrouwenspersoon Noordkwartier: Het Vertrouwensbureau, Jan Wibbens of Judith Visser  
       ` 085-1055055 algemeen@hettvtb.nl 
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk onderwijs 070-38 61 697 
 
Stichting GCBO 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
e-mail: info@gcbo.nl 
 

Bovenschools management 
Dhr. H. Huberts (directeur-bestuurder) 
 
Stafbureau 
Renee Noordhoff, managementassistent 
Merel Robbe, bestuursassistent 
Henry Visser, adviseur personeelszaken 
Mirjam Pieters, adviseur onderwijskwaliteit 

Koen van Gerven, leidinggevende flexpoolers, coach startende leerkracht en coach LeerKRACHT. 
 
Bezoekadres 
Professor R.P. Cleveringaplein 3 
9901 AZ  Appingedam 
0596-632397 
info@noordkwartier.nl 
 
Postadres 
Noordkwartier  
Postbus 10  
9930 AA Delfzijl 
 
Raad van toezicht 
Mevrouw Coba Anninga (voorzitter) 
De heer Kor de Groot 
De heer Peter Boon 
Mevrouw Jeanette Hendriksen 
De heer Gerjan Lomulder 

Contactpersoon school: 
Voor de leerlingen: Jeroen en Sjoukje 
Voor de ouders: mevrouw Daniela Dijkema 
 

Personeelsgeleding 
Anneke Timmers 
Bert van Aller 
 
Oudergeleding 
Daniela Dijkema (voorzitter) 



9 

Menko Broersma (secretaris) 
 
De MR moedigt iedereen aan om bij vragen, bij kritiek of anderszins contact op te nemen. Dat kan 
schriftelijk via mr.wicherzitsema@noordkwartier.nl of door iemand van de MR en aan te schieten. 

Oudergeleding 
Trijnie van Bruggen (voorzitter) 
Anco Doornbos 
Hans Zijlstra 
 
Personeelsgeleding 
Anneke Timmers (Wicher Zitsema) 
Henriette Hoeksema (KC Noord) 
(nog 1 vacature vacant) 
 
Secretariële ondersteuning: Regien Havinga 
 

Oudergeleding 
Ineke Wiersema (voorzitter)                  
Corine Visscher (penningmeester) 
Janine Dijkema-Havinga 
Daniela Dijkema 
 
Personeelsgeleding: 
Jolanda Huiberts 
 
Lijkt het u leuk om lid te worden van de ouderraad en bent u meerdere uren per maand 
beschikbaar? Meld u aan via or.wicherzitsema@noordkwartier.nl. Ook vragen, opmerkingen, tips en 
complimenten voor de OR kunt u naar dit mailadres sturen. 
 

Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen door het luizen opsporingsteam. De 
contactpersoon van dit team is Alyke Zuidhof. 
 

Jeroen Habets 
directeur 
j.habets@noordkwartier.nl 

Jolanda Huiberts  
Leerkracht en specialisatie het jonge kind 
j.huiberts@noordkwartier.nl  

Hilde Ubbens 
intern begeleider 
h.ubbens@noordkwartier.nl 

Bert van Aller 
leerkracht, ICT- en rekencoördinator 
b.v.aller@noordkwartier.nl 

Anneke Timmers  
leerkracht en aanspreekpunt hoogbegaafdheid 
a.timmers@noordkwartier.nl 

Sjoukje Metting 
leerkracht en aanspreekpunt taal/ lezen 
s.metting@noordkwartier.nl 

Tamar Smit 
leerkracht en cultuurcoördinator 
t.smit@noordkwartier.nl 

Jan Noordhuis 
conciërge 
j.noordhuis@noordkwartier.nl 

Anje Knol 
onderwijsassistent 

Demi Haan 
leerkracht 

mailto:mr.wicherzitsema@noordkwartier.nl
mailto:or.wicherzitsema@noordkwartier.nl
mailto:j.huiberts@noordkwartier.nl
mailto:h.ubbens@noordkwartier.nl
mailto:b.v.aller@noordkwartier.nl
mailto:a.timmers@noordkwartier.nl
mailto:s.metting@noordkwartier.nl
mailto:t.smit@noordkwartier.nl
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a.knol@noordkwartier.nl d.haan@noordkwartier.nl 

    

mailto:a.knol@noordkwartier.nl
mailto:d.haan@noordkwartier.nl
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Contactpersoon schoolverpleegkundige GGD: 
Mevr. J. Drenth 
Hanzeplein 120 
9713 GW Groningen 
050-3674000 
 
Contactpersoon logopediste GGD: 
Mevr. T. Schut  
Hanzeplein 120 
9713 GW Groningen 
050-3674000 

23 augustus 2021    eerste schooldag 
27 augustus 2021    openochtend kindcentrum WIJland (o.v.b.) 
30 augustus 2021 t/m 17 september 2021 startgesprekken 
1 oktober     maandviering groep 7/8 

15 oktober 2022    portfolio mee naar huis 

18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021  herfstvakantie 

29 oktober     maandviering groep 5/6 

26 november     maandviering groep 3/4 

3 december 2021    sinterklaasviering 

23 december 2021    kerstviering 

24 december 2021    portfolio mee naar huis 

27 december 2021 t/m 7 januari 2022  kerstvakantie 

10 januari 2022     Nieuwjaars inloop met koffie en koek 

28 januari 2022     maandviering groep 1/2 

februari/ maart 2022    definitieve verwijzingsgesprekken groep 8 

9 februari 2022     alle leerlingen vrij 
18 februari 2022    portfolio mee naar huis 
21 februari 2022 t/m 25 februari 2022  voorjaarsvakantie 
4 maart 2022     schoolfotograaf 
25 maart 2022     maandviering groep 7/8 
30 maart 2022     alle leerlingen vrij 
april/ mei 2022     eindtoets groep 8 
14 april 2022     paasviering 
15 en 18 april 2022    alle leerlingen vrij 
21 april 2022     portfolio mee naar huis 
22 april 2022     Koningsspelen 
25 april 2022 t/m 6 mei 2022   meivakantie 
Mei/ juni 2022     schoolreisjes en schoolkamp 
13 mei 2022     maandviering groep 5/6 
26 en 27 mei 2022    Hemelvaart 
3 juni 2022     maandviering groep 3/4 
6 juni 2022     Pinksteren 
24 juni 2022     portfolio mee naar huis 
1 juli 2022     maandviering groep 1/2 
4 juli 2022     alle leerlingen vrij 
14 juli 2022     uitzwaaien groep 8 (12.00u) 
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14 juli 2022     musical groep 8 
15 juli 2022      groep 8 leerlingen vrij 
15 juli 2022     laatste schooldag 
18 juli 2022 t/m 26 augustus 2022  zomervakantie     
 
Nog niet alle activiteiten van het schooljaar zijn gepland. Voor een actuele agenda kunt u vanaf 30 

augustus kijken op onze website, tevens houden wij u op de hoogte via onze tweewekelijkse 

nieuwsbrief. 


