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26 en 27  mei: vrij i.vm. hemelvaart 
3 juni: maandviering groep 3/4 
6 juni: vrij i.v.m. pinksteren  
8 juni: Hippolytusrun 
8 juni: schoolkamp groep 7/8 
9 juni:  schoolkamp groep 7/8 
10 juni: schoolkamp groep 7/8 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
Afgelopen zondag was er een geslaagde school kerk gezinsdienst, nog 
bedankt voor de mooie bloemen die wij van PKN Middelstum ontvangen 
hebben. 
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is iedereen in het kindcentrum 
druk bezig met de voorbereidingen voor het WEvent van vanmiddag! Van 
kleuters tot ouders, echt iedereen is druk in de weer. Om 14.00u start 
WEvent en we hopen op een mooie opbrengst voor een school in Senegal! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen 

 
De laatste tijd maken wij steeds meer gebruik van 
Mijnschool als middel om informatie te zenden. Sinds kort 
ontvangen jullie dagelijks een bericht over wat er allemaal 
nieuw geplaatst is in de app. Soms geeft de app een 
foutmelding. Als de app opnieuw op de telefoon 
geïnstalleerd wordt, zou dit verholpen moeten zijn.  

 
De gezamenlijke ouderavond met de Wilster van 7 juni 
is verplaatst naar 21 juni. Om 19.15u staat de koffie 
klaar en we starten om 19.30u. Opgeven voor deze 
avond kan via j.habets@noordkwartier.nl 
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Mijn naam is Ellen van Dijk en ik ben vanaf 18 mei aan het werk als 
schoolmaatschappelijk werkster op de Wicher Zitsema en de Wilster. Als 
schoolmaatschappelijk werkster kan ik ondersteunen waar dat nodig is, 
bijvoorbeeld bij het advies geven over opgroeien en opvoedingsvragen, meedenken 
in wat er nodig is voor een kind en passende begeleiding bieden aan kinderen als er 
bijvoorbeeld sprake is van faalangst, pestgedrag, emoties, huiselijk geweld, 
scheiding, rouw enz. Maar ook zou ik mee kunnen denken in het inschakelen van 
hulp, samen met ouders bellen naar deze instanties, eventuele vergoedingen 
aanvragen voor kinderen (denk aan sport) en het puur het bieden van een 
luisterend oor, voor ouder en kind. Mijn hulp is geheel vrijwillig en ik stel geen 
verplichtingen.  

Ik ben aanwezig op 24 mei, 15 juni, 21 juni, 29 juni en 5 juli op de school en ben de 
gehele dag beschikbaar. Ook als ik er niet ben, ben ik bereikbaar van dinsdag tot en 
met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur via e-mail, belcontact, whatsapp en sms. 

Met vriendelijke groet, 

 

Ellen van Dijk 

e.vandijk@cadanzwelzijn.nl 

06-12174561 

 

 

 
 
Samenwerkingslessen 
hallo allemaal wij gaan vertellen over afgelopen weken en ook met juf Maaike. juf Maaike heeft geholpen met de 
sfeer in de klas normaal als juf uit de klas ging werd er dikke ruzie gemaakt maar soms gaat het wel goed. dat vind 
iedereen fijn. dit zijn onze Consequenties 1 is waarschuwing 2 is naam op het bord 3 streepje achter je naam - 
nablijven een 15 minuten 4 is tweede streepje achter je naam en je word uit de klas gehaald- en na school tijd worden 
je ouders gebeld. 
 
De maandviering 
DE MAANDVIERING. Vrijdag dertien mei was de maandviering van groep 5/6. De presentatrices waren de coole Liza 
en Iris. We waren begonnen met het welkomstlied. We kwamen allemaal op het podium om te zingen. Daarna 
kwamen Jill, Jolien, Anne en Katinka om een dansje te doen op automatisch van Flemming. hierna kwamen Daan, 
Lyam, Jacob en Sjoerd hadden een quiz bedacht. met moeilijke vragen. en daarna kwamen Jarno, Leon, Jurre, Evelien, 
Tijmen en Lucas met een paar moppen. toen kwamen we bij het allerlaatste onderdeel de verjaardagen. de 
verjaardagen werden gemaakt door Lianne, Lisanne, Fenna, limke-lot en lisa. we sloten de maandviering af met de 
macarena. 
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Tafeldiploma's: 
Fijn dat er thuis ook zo goed mee geoefend wordt voor de tafeldiploma's! De eerste 7 kinderen hebben hun 
tafeldiploma inmiddels gehaald. Oefenen kan op allerlei manieren, een eenvoudige manier, die weinig tijd kost, is 
bijvoorbeeld het ophangen van de tafels in het toilet. Elke keer dat je daar dan bent, zie je ze toch weer even. 
 
Schoolreis groep 3,4,5 en 6 

Op 16 juni gaan we met elkaar op schoolreis naar Drouwenerzand, die informatie heeft u al ontvangen. Voor 
degene die nog niet hebben betaald, hierbij een reminder om dit alsnog te doen. 

We vinden het belangrijk dat iedereen meegaat op schoolreis, als het niet lukt om dit te betalen, dan kunt u dat 
aangeven bij meester Jeroen, dan wordt er een oplossing gezocht. 
Hierbij nog de betaalgegevens: 

De kosten voor het schoolreisje zijn 30,00 p.p. Wilt u het geld voor 1 juni overmaken op: 
NL61RABO015.66.54.539 t.n.v. OR Wicher Zitsema. (Dit valt onder St. CPO Noordkwartier) 
Onder vermelding van: schoolreisje + naam kind + groep 
 
U kunt ook de onderstaande betaallink gebruiken:  
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=2SikjFpjSv2ovhFrA6RIxg 
Het bedrag moet u hier zelf nog invullen. 
Als u de betaallink gebruikt kunt u de naam van uw kind niet vermelden, gelukkig is onze penningmeester zo goed 
bekend, dat ook dat helemaal goed komt. 


