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27 oktober: Sterre (groep 7/8) 

3 november: Evelien (groep 5/6) 

10 november: Liza (groep 5/6) 

 

29 oktober:               maandviering groep 5/6 
2 november:  MR vergadering 
10 november:  nieuwsbrief 
11 november:  Sint Maarten 
26 november  maandviering groep 3/4 
 
De volledige agenda vindt u op onze website (www.wicherzitsema.nl) en in 

de MijnSchool app. 

Beste ouders/ verzorgers, 

De herfstvakantie is alweer voorbij en de dagen worden donkerder. De 

komende periode staat voornamelijk in het teken van vieringen. Over een 

tweetal weken mogen we weer lampionnetje lopen en een paar dagen later 

komt de Sint ons land weer bezoeken.  

We gaan een leuke en gezellige periode tegemoet! 

 
Groeten, 
Jeroen 

Sinds de herfstvakantie hebben we als kindcentrum één 

telefoonnummer. Als u belt, belt u voortaan met het 

kindcentrum. Het nieuwe nummer is 0595-552442. Het oude 

nummer is doorgeschakeld naar het nieuwe nummer, als wij u 

bellen ziet u wel het nieuwe nummer in beeld verschijnen.  

Op vrijdag 29 oktober is de maandviering van groep 5/6. Als 
ouder bent u van harte welkom bij de maandviering. De 
maandviering zal tegen 08:30 beginnen en rond 09:00 klaar 
zijn. Indien u langs wilt komen, dan kunt u dit doorgeven aan 
juf Demi of juf Anneke. U kunt ons mailen 
(d.haan@noordkwartier.nl/  a.timmers@noordkwartier.nl)  
 of het doorgeven aan uw zoon/dochter. 
d.haan@noordkwartier.nl a.timmers@noordkwartier.nl 
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Komend weekend gaat 

de wintertijd in, dat 

betekent een uurtje 

extra weekend.  

Voor de vakantie zijn we naar een 

boerderij geweest om pompoenen te 

rapen en hebben we ook prachtige 

veldboeketten geplukt. Binnenkort 

gaan we de pompoenen uithollen. We 

hebben ook een fantastische 

boekendag gehad. Groep 7 heeft de 

kinderen van groep 1 en 2 begeleid. 

Groep 8 had een kapsalon en hebben 

geholpen bij de spellen. Ook hebben 

ze veel boeken verkocht.  

Sinds deze week werkt juf Sjoukje 

weer vier dagen. Juf Demi is er nog 

steeds op de vrijdag.  
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