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10 december: Leon (groep 5/6) 

18 december: Carlijn (groep 1/2) 

26 december: Yort (groep 7/8) 

 

22 december:  nieuwsbrief 
23 december:  kerstviering 
24 december:  portfolio mee naar huis 
27 december t/m 7 januari: kerstvakantie 
 
De volledige agenda vindt u op onze website (www.wicherzitsema.nl) en in 

de MijnSchool app. 

Beste ouders/ verzorgers, 

Sinterklaas is weer terug naar het warme Spanje en bij ons begint de winter 
echt te komen. Ouders, kinderen en leerlingen hebben ons kindcentrum in een 
handomdraai in kerstsfeer gebracht, het ziet er weer prachtig uit!! Komende 
periode houden we een inzamelingsactie voor de voedselbank, deze begint 
morgen. Meer informatie over de inzamelingsactie vindt u in deze nieuwsbrief. 
 
 
Groeten, 
Jeroen 

De afgelopen week zien we in de ochtend steeds meer ouders 

de school binnenkomen. Wilt u dit zoveel mogelijk beperken 

en wilt u rekening houden met de 1,5m bij het brengen van uw 

zoon of dochter? Wij danken u voor de medewerking! 
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We zijn na de Sinterklaasviering inmiddels al weer aardig in kerststemming in de klas. Het lokaal is al wat versierd 
met een boom en lampjes. In de huishoek kunnen de kinderen kaarten posten en in hun zelfgemaakte 
brievenbusdoos doen. We zingen liedjes van “Klingklokje”en “O dennenboom”. We maken kerstbomen met verf en 
versiering voor in de boom. We leerden de afgelopen weken de letter b, s en p. We doen er spelletjes mee op het 
digibord en luisteren of ze in de woorden zitten. 
  
We leerden patronen te maken en te herhalen met de schaar een potlood en een plakselpotje. Groep twee kreeg 
daarna een opdracht om een patroon te maken in een cirkel (in het midden starten) met allerlei dingen. Dat werden 
mooi versierde kerstballen! Zie hiervoor de foto’s. 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

Ook dit jaar is er weer schoolfruit. Op 

woensdag, donderdag en vrijdag krijgen 

alle kinderen een stuk fruit of groente 

om te eten. Elke week is er weer iets 

anders, zo maken ze kennis met 

verschillende groeten en fruit. 
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Het Sinterklaasfeest 

Wat was het een leuk feest afgelopen vrijdag! We begonnen samen op het plein waar Sinterklaas met zijn Pieten aan 

kwam in een camper. Hij kwam namelijk van de camping. We zongen samen wat liedjes en gingen toen terug naar de 

klas. Al snel werden wij opgehaald want wij mochten als eerste naar Sinterklaas toe!! Dat was wel een beetje 

spannend, maar ook heel erg leuk. We hebben voor Sinterklaas gezongen en wat kunstjes laten zien. Ook hebben we 

Sint en de Pieten een nieuw liedje geleerd. We kregen van Sinterklaas cadeautjes die we mochten open maken in de 

klas. Iedereen was erg blij met het cadeau en we hebben elkaars cadeau ook uitgebreid bewonderd. 

Na de pauze hebben we allerlei spelletjes gespeeld op het leerplein en in het tussenlokaal. Sinterklaas ganzenbord, 

het pepernotenspel, pietengym, knutselen, sjoelen met chocolademunten en ook mochten we allemaal een Pietje 

maken van een eierkoek met chocopasta.. hmmm lekker! Het was een hele leuke dag, de kinderen hebben genoten! 

      

  
 
 

 

 

 

De dagen worden korter en het wordt steeds eerder donker. Door de maatregelen wegens Covid merken we dat 
contacten minder zijn en dat kan voor sommige mensen zelfs eenzaam aanvoelen. 

Gelukkig komt Kerst er aan, een feest vol lichtjes en gezelligheid. Als scholen hebben we bedacht om dit jaar af te 
sluiten met een mooie verlichte wandeling door het dorp, waarbij het kerstverhaal onderweg uitgebeeld wordt. 

Wij, OR/ WOK, zoeken ouders/ grootouders /vrienden /familie die het leuk vinden om een deel van het verhaal uit te 
beelden en mee te helpen met het organiseren van de wandeling (opbouwen, uitzetten, afbreken). Ook lijkt het ons 
leuk om onderweg te zorgen voor een kleine (warme) versnapering. 

Wie wil ons helpen om een prachtige wandeling te organiseren of als helpende (handige) hand in de voorbereiding? 
Laten we er met z’n allen iets moois van maken, een mooie afsluiting als scholen voor 2021! 

Je mag je opgeven bij je (eigen) directeur en aangeven waarmee je graag wil helpen. Heb je zelf nu al leuke ideeën 
die bijdragen aan een mooie wandeling of ter opluistering, geef ze ook door! 

De wandeling zal zijn op donderdag 23 december. Nadere informatie omtrent tijden en maatregelen (Covid) volgen. 

  
 
 

 

 

 

op de laatste vrijdag voor de vakantie, willen 
we graag samen met de kinderen ontbijten op 
school. 
We willen ons zo goed mogelijk aan de 
adviezen houden om, onder andere, geen 
eten te delen. We vragen of u voor uw eigen 
kind(eren) een kerstontbijt wil maken en mee 
wil geven in een broodtrommel. Ook een lege 
drinkbeker is wel handig. De ouderraad zorgt 
voor drinken: melk, chocolademelk of 
yoghurtdrank. 
 
 
 

 

 

 

  

mailto:directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl


NIEUWSBRIEF WICHER ZITSEMA SCHOOL 

Zuiderstraat 1, 9991 CM Middelstum | 0595-552442 | directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl | BRIN 04HO | www.wicherzitsema.nl 

 

  

mailto:directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl


NIEUWSBRIEF WICHER ZITSEMA SCHOOL 

Zuiderstraat 1, 9991 CM Middelstum | 0595-552442 | directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl | BRIN 04HO | www.wicherzitsema.nl 

 

 

mailto:directie.wicherzitsema@noordkwartier.nl

