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14 april:  paasviering 
15 april: leerlingen vrij 
18 april: leerlingen vrij 
19 april: inloopmiddag 
21 april: inloopmiddag 
22 april: Koningsspelen 
25 april t/m 6 mei: Meivakantie 
11 mei: nieuwsbrief 
 
De volledige agenda vindt u op onze website (www.wicherzitsema.nl) en 

in de MijnSchool app. 

Loop volgende week dinsdag- of donderdagmiddag vanaf kwart over twee 
gerust de school binnen om even een kijkje te nemen in de klas. Uw zoon of 
dochter kan u dan precies vertellen wat hij of zij de hele dag uitspookt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
Na twee, van horen zeggen, geslaagde weekenden Sunsation staat nu het 
paasweekend voor de deur. Tijd om bij te komen en gezellig met familie 
eieren te verstoppen en te gaan zoeken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen 
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In maart kregen we een bezoekje van JongGOUD Eemsdelta. JongGOUD is de 

beweging voor kindvriendelijkheid in de gemeente Eemsdelta. Wij vinden het 

heel belangrijk dat alle kinderen in de gemeente hun stem kunnen laten 

horen, zodat zij hier met plezier kunnen opgroeien. Om kinderen een stem te 

geven in onze gemeente zet JongGOUD in op meerdere projecten. Een van de 

projecten die zij aan het verkennen zijn is die van kindergebiedsregie. 

Hiervoor gaat JongGOUD naar alle basisscholen in onze gemeente, met als 

startpunt: de basisscholen in Middelstum.  

JongGOUD heeft samen met onze leerlingenraad en vier leerlingen van 

basisschool de Klim-op, een kindvriendelijke kaart en legenda gemaakt van 

Middelstum. Aan de hand van deze kindvriendelijke kaart is JongGOUD het 

gesprek aangegaan en is er met de kinderen gezocht naar mogelijke 

oplossingen voor de plekken die zij als “minder prettig” ervaren.  

 

 
Het resultaat was een geslaagde middag waarbij er flink werd geknutseld en 

met elkaar werd gesproken over wat nu een kindvriendelijke omgeving is en 

hoe je dit zou kunnen verbeteren.  

 

De kindvriendelijke kaart werd ingezet als werkwijze om met kinderen het 

gesprek aan te gaan en het idee voor kindergebiedsregie te peilen. De 

leerlingen reageerden erg enthousiast en gaven allerlei goede tips om dit 

vorm te geven. Zo werd het bijvoorbeeld belangrijk gevonden dat de 

kindergebiedsregisseurs regelmatig in gesprek gaan met de kinderen in hun 

gebied (bijvoorbeeld op de basisschool), om goed op de hoogte te blijven van 

wat er speelt.   

De komende periode zal er ook met andere scholen uit het gebied een 

kindvriendelijke kaart worden ontwikkeld en worden de plannen voor 

kindergebiedsregie verder uitgewerkt.  

Wil je meer weten over JongGOUD? Neem dan een kijkje op 

www.eemsdelta.nl/jonggoud. 
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We hebben als thema’s gespeeld en gewerkt over de boerderij en het kippenhok. Er is melk  en er zijn eieren 
verkocht. 
  
Liedje: 
  
Wiederkewiederkewei 
Een kuiken in het ei 
Wiederkewiederke wuit 
Het kuiken kruipt er uit! 
  
We hebben veel boerderijknuffels gehad om mee te spelen. Jelmer had zelfs een heel grote koe mee! 

We hebben zelf kippen geknutseld voor in  het kippenhok die de eieren legden.😉 
We hadden ook een leuk bezoek gebracht aan de boerderij van Jelmer. Daar zagen we een melkrobot die de 
koeien zelf ging melken! 
  
We zijn nu paasliedjes aan het oefenen  en de koningsspelen-dans voor de koningsspelen! 
We hebben de letters: e,a,uu,l uu en v geleerd. We hebben het weerbericht gemaakt in de klas door een matrix 
met de dagen en het weer te maken. 
  
Juf Misha geeft ons elke dinsdag nog steeds Nijntje-gym. Ze laat de kinderen elke keer weer iets moeilijkers doen! 
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