Beste ouders/ verzorgers,
Wat was het mooi geweest om deze nieuwsbrief te maken vanuit een school
waar de kerstballen uit de bomen vallen en de kerstliederen door de gangen
bonzen. Een school waar de kaarsjes en lichtjes branden en iedereen met een
glimlach de laatste dagen van het jaar gezamenlijk doorbrengt. Helaas is er
besloten dat, voor het derde schooljaar op rij, wij de school moesten sluiten.
Voor nu wensen wij iedereen een hele fijne vakantie, mooie kerstdagen met de
familie en zoals ze in Limburg zeggen ‘ne goeie roetsj’.

26 december: Yort (groep 7/8)
31 december: Limke-Lot (groep 5/6)
9 januari: Lucas (groep 5/6)
9 januari: Tijmen (groep 5/6)
13 januari: Daniek (groep 7/8)

Namens team Wicher Zitsema,
Jeroen

11 januari:
12 januari:
20 januari:
26 januari:

MR vergadering
Nieuwsbrief
Voorleesontbijt
Nieuwsbrief

In de vorige nieuwsbrief stond dat vrijdag 24 december het
portfolio mee naar huis zou gaan. Door, misschien wel
bekende, omstandigheden is dit niet gelukt. De eerstvolgende
keer dat deze mee naar huis gaat is voor de voorjaarsvakantie.

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

De Nieuwjaarsinloop die voor maandag 10 januari op de
agenda staat is geannuleerd. Wij hopen dat we in 2022 de
gezamenlijke koffiemomenten weer kunnen houden.

Het uitgangspunt van de overheid is dat wij op 10 januari wer
alle kinderen in ons kindcentrum mogen ontvangen. Mocht
fysiek onderwijs niet mogelijk zijn, dan moeten wij wederom
les op afstand gaan geven. Uiterlijk 3 januari 2002 wordt hier
door de overheid een besluit over genomen. Als wij het
thuisonderwijs na de vakantie weer op moeten starten,
ontvangt u op 4 januari hierover en over de noodopvang meer
bericht.
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Daar zit je dan, helemaal alleen in je klas een stukje voor de
nieuwsbrief te typen. Het voelt toch raar zo’n lege klas. Ik hoop dat
we na de vakantie in ieder geval wel weer lekker samen op school
zijn.
Feesten
De afgelopen tijd hebben we veel leuke feesten samen
meegemaakt. Wat een prachtige surprises waren er allemaal
tijdens het Sinterklaasfeest. (foto’s zie mijn school) Ook afgelopen
vrijdag hebben we een leuk Kerstfeest met elkaar gevierd. Samen
gegeten en ook hele leuke kerstbakjes gemaakt. (foto’s zie mijn
school).
Cito toetsen
Na de vakantie gaan we ons voorbereiden op de Cito toetsen die
eind januari en begin februari gepland staan. Voor groep 8 is dit de
laatste Cito toets tot aan natuurlijk de eindtoets.
Groep 8
Na de vakantie komt er natuurlijk ook een heel spannende periode
aan voor groep 8.
In januari en februari is het ook erg belangrijk om tijdens de open
dagen een kijkje te nemen op de middelbare scholen, zodat je een
keuze kunt maken naar welke middelbare school je graag wilt gaan.

Tafels oefenen
Dan nog een heel belangrijk punt voor
groep 7 en 8. We hebben de afspraak
gemaakt dat iedereen elke dag even 10
minuutjes de tafels van
vermenigvuldiging gaat oefenen, zodat
het na de vakantie er goed in zit en je
tijdens het rekenen niet zo lang moet
nadenken over de tafelsommen en
deelsommen. Dit kan door te oefenen
hardop als je op de wc zit bijv. of tijdens
een autorit. Of gewoon even op een
tablet of ipad of door met je broertje of
zusje te oefenen. Of op een andere leuke
manier.
Dan wensen juf Demi en ik jullie nu
allemaal nog een fijne feestdagen en een
gezond en gelukkig nieuwjaar.
Stay safe!
Juf Sjoukje

In deze nieuwsbrief vind je een PO-VO transitiekalender. Hierin
staan veel data even op een rij. De belangrijkste daarvan is dat je
voor 15 maart je aan moet melden op middelbare school van jou
keuze. Dit moet je zelf doen en als je dat gedaan hebt mag je het
even doorgeven aan mij. (juf Sjoukje)
Eind februari ga ik ook alle definitieve verwijsgesprekken met groep
8 voeren. Hiervoor krijgt u t.z.t. een uitnodiging van mij.
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