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Komende vrijdag is er weer een 

maandviering en wij zijn verheugd om te 

vertellen dat hier weer ouders bij aanwezig 

mogen zijn! Alle ouders van de kinderen van 

groep 7/8 hebben hiervoor een uitnodiging 

uitvangen van juf Sjoukje. 

 

 

 

 

 

 

29 september: Jolien (groep 5/6) 

29 september: Jill (groep 5/6) 

30 september:  Anna (groep 7/8) 

12 oktober: Jurre (groep 5/6) 

 

30 september:     groep 1 t/m 4 atelier 
1 oktober:             maandviering groep 7/8 
1 oktober:             groep 5 t/m 8 atelier 
4 oktober:             vossenjacht 
7 oktober:             groep 1 t/m 4 atelier 
8 oktober:             groep 5 t/m 8 atelier 
11 oktober:           inloopmiddag 
13 oktober:           nieuwsbrief 
13 oktober:           leerlingenraad 
14 oktober:           inloopmiddag 
 

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

Beste ouders/ verzorgers, 

Wat was het fijn om de afgelopen weken te zien dat er weer ouders in de 
school waren om te helpen bij de ateliers. De ouders, de kinderen en de 
leerkrachten hebben hier erg van genoten.  
 
Ook zijn wij blij dat we weer ouders mogen ontvangen bij de maandvieringen. 
De eerste maandviering van dit schooljaar staat gepland voor overmorgen en 
groep 7/8 verzorgt dit schooljaar de aftrap.  
 
De kinderen van groep 7/8 zitten niet bepaald stil. Vanaf vandaag lopen ze ook 
door de straten om kinderpostzegels aan de man te brengen! 
 
Nog een kleine drie weken en dan zitten we alweer in de herfstvakantie! 
 
Groeten, 
Jeroen 
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Voor het eerst staan er dit 

schooljaar een aantal 

inloopmiddagen op de agenda. 

Een inloopmiddag is een 

moment waarbij u na schooltijd 

even de klas in kunt lopen om 

samen met uw zoon/ dochter 

het gemaakte werk en de klas te 

bekijken.  De eerste 

inloopmiddagen staan gepland 

op maandag 11 oktober en op 

donderdag 14 oktober van 

14.15u tot ongeveer 14.45u. Wij 

zouden het leuk vinden als u een 

kijkje komt nemen!  

 

Bij de hoofdingang van onze 
school staat een bak waarin 
lege batterijen kunnen worden 
ingeleverd. Als school 
ontvangen wij 25 cent per 
ingezamelde kilo afgedankte 
batterijen. Heeft u lege 
batterijen, dan kunt u ze hier 
inleveren! 
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Op maandag 4 oktober 

organiseert de OR samen met 

de leerkrachten een 

vossenjacht. Voor deze ‘jacht’ 

worden nog vossen gezocht. 

Heet u op maandag 4 oktober 

tussen 10.30u en 12.00u zin en 

tijd om eens in de huid van 

iemand anders te kruipen, dan 

kunt u zich opgeven bij juf 

Sjoukje. Dit kan via 

s.metting@noordkwartier.nl 

of u kunt even bij Sjoukje 

binnen lopen. 

Vanaf vandaag t/m 6 oktober 

lopen de kinderen van groep 

7/8 weer door  de straten om 

Kinderpostzegels en andere 

producten te verkopen.  

Kunt u niet wachten tot de 

kinderen er zijn of hebben ze u 

gemist, dan kunt u ook 

bestellen via de onderstaande 

QR-code. 

 

 
 

Als de kinderen hun ik-doos presenteren is het altijd leuk om te horen waar de ze 

een hekel aan hebben. 

Dit zijn de dingen die ze noemden: 

Mayren: Vindt het vervelend als hij zijn zelfstandig werken blokje kwijt is op 

school. 

Senn:Heeft een hekel aan zonnebrandolie want dat prikt in je ogen. 

Lars:Heeft een hekel aan de kapper. 

Hanna:Heeft een hekel aan muggen die haar prikken. 

Esmee:Vindt het jammer dat hun hond Bensy is overleden. 

Corné:Houdt niet van nagelknippen. 

Benthe:Heeft een hekel aan haren kammen.  

Noa:Heeft ook een hekel aan haren kammen. 

Julie:Vindt alles leuk. 

Evy:Heeft een hekel aan schoonmaken. Daar worden haar benen zo moe van. 

Mila:Heeft een hekel aan ballonnen die knappen. Dat doet pijn aan je oren. 

Mirthe:Heeft nergens een hekel aan. 

Pauline:Houdt niet van Voldemort. Hij is te eng. 

Ellemijn:Houdt ook niet van knappende ballonnen. 

Lisa:Houdt niet van boeken lezen. Ze weet niet waarom. 

Ingmar:Heeft een hekel aan koeien melken. Dat duurt zo lang. 

Noud:Houdt niet van oorlog. Want dan kun je dood worden. 

Antoinette:Houdt niet van de tandarts. Want dan doen je tanden pijn. 

Joyce:Heeft een hekel aan ziek zijn. Want dan kun je niet naar school. 
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