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4 maart: schoolfotograaf 
7 maart: start E-waste Race 
16 maart: nieuwsbrief 
25 maart: maandviering 7/8 
 
De volledige agenda vindt u op onze website (www.wicherzitsema.nl) en 

in de MijnSchool app. 

Komende vrijdag komt de schoolfotograaf. We 
beginnen om 8.15 u met de broertjes en zusjes die 
(nog) niet op school zitten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
 
De krokussen komen alweer boven de grond en het licht hoeft niet meer aan 
als ik naar school fiets. Dat betekent dat het voorjaar in aantocht is. Een 
mooie tijd om weer veel buiten te zijn en te genieten van de mooie dingen 
die er zijn. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen 

Een schone school voor je kind, dat is een basisprincipe voor 
iedere ouder natuurlijk. Schoon is echter voor iedereen een 
eigen begrip en wie doet het nu beter dan jij zelf? Dan hebben 
we goed nieuws, want dat kan! 
  
HECTAS is namelijk per direct op zoek naar nieuwe collega’s 
binnen ons team. Dagelijks van 15.00 - 19.00 uur, tijden zijn in 
overleg aan te passen. 
Wil je liever met twee personen werken dan wordt de tijd van 
15.00-17.00. 
  
Is dit iets voor jou/ jullie of heb je aanvullende vragen? Bel dan 
met Mandy Gnodde (06-12407058) 
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Met ingang van het nieuwe schooljaar (2022-2023) zoekt de GMR van Noordkwartier een nieuw lid voor de 

Oudergeleding. De GMR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding in een zogenaamde 

spiegelbepaling, in dit geval 3 om 3 leden.  

 

De GMR van Noordkwartier is het medezeggenschapsorgaan van ouders en personeel van Noordkwartier. 

De GMR overlegt maandelijks met de directeur-bestuurder over het beleid van de stichting. Net als de 

medezeggenschapsraad op schoolniveau heeft de GMR op een groot aantal zaken advies- of instemmingsrecht. De 

beleidsterreinen die aan de orde komen zijn heel divers en breed: financieel beleid, personeelsbeleid, 

kwaliteitsbeleid, veiligheidsbeleid, fusie, huisvesting, etc. De GMR is een belangrijk klankbord voor de directeur-

bestuurder, maar ook voor de MR-en van de verschillende scholen. 

 

Goede communicatie met onze achterban en transparantie vinden wij van groot belang voor onze werkwijze. 

Leden van de GMR worden voor 3 jaar benoemd. Ouders mogen alleen in de GMR zitting nemen zolang hun kind 

onderwijs volgt aan een Noordkwartierschool. 

Ben jij een ouder die zich wil inzetten voor zaken die alle scholen van Noordkwartier aangaan? Heb jij een 
brede interesse en voel jij je maatschappelijk betrokken? 
 
Neem dan contact op met de voorzitter van de GMR, Trijnie van Bruggen via 
t.v.bruggen@noordkwartier.nl ook voor aanvullende vragen). 
 
Wil jij je aanmelden ? Dan kan dit via het  GMR-secretariaat,  
Regien Havinga (r.havinga@noordkwartier.nl) 
We zien jouw aanmelding graag voor 1 april tegemoet. 
 

Taal  
We hebben een nieuw thema van taal genaamd televisie. We hadden dinsdag een leuke les want juf nam hand 
poppen mee .  
 

E-Waste  
Zo zijn we van 7 maart tot 31 maart bezig met de e waste race heeft u nog oude elektrische  apparaten dan kunt u ze 
naar kind centrum  Wijland  brengen .E waste race is voor een goed doel want in veel elektrische apparaten zitten 
goud  en koper alleen die moeten uit de mijnen gehaald worden maar kinderen die vlak bij de mijnen wonen moeten 
verplicht de mijnen in en soms stort er een gang in en dan overlijden dus een paar kinderen en op 31 maart leveren 
we alle apparaten in en die worden ge recyclet en dan hoeven er dus steeds minder kinderen de mijnen in. Groeten 
Nick en Elise  
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Groep 7/8 doet dit jaar mee aan de E-waste Race van Eemsdelta. 
 

De E-waste Race is een wedstrijd tussen basisscholen in de gemeente Eemsdelta om zoveel mogelijk klein elektronisch 
afval (E-waste) in te zamelen. Leerlingen van maar liefst negen basisscholen gaan hiervoor bij omwonenden van hun 
scholen langs. Het ingezamelde afval wordt vervolgens hergebruikt of gerecycled bij afvalverwerkingsbedrijf Prezero 
in Scheemda. 
Heeft u ergens elektronisch afval liggen wat u kwijt wilt, dan kunt u dit naar school brengen. Lukt het niet om dit op 
school in te leveren dan kunt u surfen naar www.ewasterace.nl en dan komen de kinderen van groep 7/8 het bij u 
ophalen. 
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