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Jaargang 19, nummer 1                                                                                Oosteinde,  14-08-2020 

 
                    Obs De Wezeboom 

                    Schoolstraat 28 

                    7961 NJ Ruinerwold 

                    0522-481330 

                    directeur.wezeboom@wolderwijs.nl 

 

                    www.dewezeboom.nl  

                                                                                            o.b.s. de Wezeboom 

                    OR: OR@dewezeboom.nl 

                                                                            MR: MR@dewezeboom.nl 

                               

Een gezamenlijke uitgave van team, ouderraad en MR          

 

 

 

Datum Activiteit  

  

Ma. 17 augustus *Start schooljaar 2020-2021 

*OR vergadering 

Zat. 22 augustus Oud papier 

Do. 27 augustus Viswedstrijd  

Vrij/ 28 augustus Nieuwsbrief  

Woe. 2 september Inloop CJG 

Do. 3 september Peuterochtend  

7-8-9 sept. Kamp 7-8 (gaat helaas 

niet door) 

Vrij. 11 september Nieuwsbrief  

Ma.14 september *Gr. 5-6 Hunebedcentrum 

(OVB) 

*start Cito E-toetsen (ivm 

corona van juni verplaatst 

naar sept.) 

di. 15 september Leerlingen vanaf 12.00 uur 

vrij 

(lkr IPC bijeenkomst) 

Vrij. 18 september Vergadering 

leerlingenraad 

di. 22 september Nationale buitenlesdag 

Woe. 23 september Start kinderpostzegels 

Vrij. 25 september Nieuwsbrief  

Zat. 26 september Oud papier 

Ma. 28 september Info-avond alle 

groepen(ovb?) 

Woe. 30 september Start Kinderboekenweek 

Do. 1 oktober *Peuterochtend  

*Scala gr. 1-2 

Woe. 7 oktober Inloop CJG 

Do. 8 oktober Scala gr. 1-2 

Vrij. 9 oktober *Einde Kinderboekenweek 

*nieuwsbrief 

*tostidag 

12 t/m 16 okt. Herfstvakantie  

 

Jaarkalender 

Voor de zomervakantie hebben jullie digitaal de 

voorlopige versie van de jaarkalender ontvangen. 

Inmiddels is hij weer aangevuld met een aantal 

data. In de eerste schoolweek geven we de 

kinderen een papieren versie van deze 

jaarkalender mee naar huis. Uiteraard houden we 

jullie via de nieuwsbrief ook op de hoogte van de 

activiteiten die gepland staan (mochten er 

tussendoor wijzigingen of aanvullingen 

plaatsvinden). 
 

Luizencontrole 

In verband met de Corona 

en het toenemende aantal 

Coronabesmettingen 

worden ouders nog niet 

toegelaten op het plein of in 

de school. De luizencontrole 

op locatie komt hierdoor 

voorlopig te vervallen. Wij willen jullie verzoeken 

thuis even zorgvuldig te controleren op neten en/of 

luizen en eventueel te behandelen voordat de 

kinderen weer naar school gaan. Alvast heel erg 

bedankt.  

 

Waterflesjes meenemen 

De temperaturen worden wat lager, maar het is 

nog wel warm in school. De kinderen mogen een 

extra beker of flesje 

meenemen gevuld met 

water die ze in de loop van 

de dag kunnen opdrinken 

en eventueel nog een keer 

kunnen vullen.  
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We mogen weer!  

Wij hebben er als team heel veel zin in om alle 

leerlingen weer op school te ontvangen. 

Helaas hebben we nog steeds te maken met 

Corona en een stijgend aantal besmettingen. 

We zullen dus nog steeds rekening moeten 

houden met dit virus en we blijven het 

protocol van voor de vakantie voor het 

grootste deel volgen; 

De leerkrachten vangen de kinderen buiten 

op, op dezelfde manier/plaats als voor de 

zomervakantie. Groep ½ op het bankje bij de 

hoofdingang en groep 3 t/m 8 op het 

schoolplein. 

De ouders komen niet op het plein of in de 

school. 

Schoolreizen en/of schoolkamp gaan 

voorlopig niet door. Na de herfstvakantie 

heroverwegen we wat we doen met de 

schoolreizen. Door het stijgende aantal 

coronabesmettingen vinden we dit een niet 

te overzien risico die we niet willen nemen. 

Externen mogen de school in wanneer zij een 

ondersteunende rol hebben m.b.t. de 

leerlingen. Denk hierbij aan HVO-lessen, 

stagiaires, Scala-lessen, logopedie, 

dyslexieondersteuning, etc. Externen moeten 

zich wel registreren. 

Pauzes doen we in twee groepen. Groep 1 

t/m 4 gaat samen naar buiten en groep 5 t/m 

8. Op deze manier hebben de leerkrachten 

toch een moment per dag voor een korte 

pauze en kunnen kinderen lekker samen 

spelen. 

De groepen 3 t/m 8 mogen ook weer 

gymmen in de sporthal. Dat betekent op 

woensdag en vrijdag gymkleren mee. Groep 

½ krijgt op deze dagen ook gym van meester 

Dennis, maar dat is op school. De sporthallen 

in de Wolden zijn gecontroleerd op ventilatie 

en voldoen aan het bouwbesluit. 

Bij vragen kun je altijd contact opnemen met 

de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mag een kind met een verkoudheid naar school? 

Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool 

geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar 

school mogen, behalve; 

Als het kind ook koorts of andere Covid-19-klachten 

heeft 

Als het kind een contact is van een patiënt met 

een bevestigde Covid-19 

Als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 

graden) en/of last van benauwdheid heeft 

Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de 

normale regels voor thuisblijvers 

Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die 

passen bij Covid-19 (neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts 

vanaf 38 graden en/of plotseling verlies van reuk of 

smaak 

Als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 

graden) en/of last van benauwdheid heeft. 
 

Traktatie 

Trakteren mag, maar we houden het beleid aan 

van voor de zomervakantie. Dat betekent dat er 

getrakteerd mag worden op iets dat voorverpakt is 

en dat de kinderen zelf mee kunnen nemen naar 

school en naar binnen. Ouders mogen niet op een 

later tijdstip wat brengen of het overgeven aan de 

leerkracht. Overleg even met de leerkracht (via 

mail bv.) of het uit komt om te trakteren. Zo 

voorkomen we dat er meerdere traktaties op één 

dag zijn. 

 

 

 

Viswedstrijd 

Donderdag 27 augustus wordt weer traditie 

getrouw de viswedstrijd georganiseerd door onze 

ouderraad. De precieze informatie hierover 

ontvangen jullie volgende week.  
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Parro 

We gebruiken de Parro-app om korte 

mededelingen naar ouders te kunnen 

communiceren. Alle ouders zijn, als het goed 

is, gekoppeld aan de nieuwe groep(en) van 

hun kind(eren). Hierover hebben jullie ook een 

mail ontvangen. Lukt het inloggen niet, laat 

het ons even weten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Contactgegevens 

Alle ouders hebben bij aanmelding van hun 

kind(eren) ook bericht gehad dat ze zelf in kunnen 

loggen in Parnassys, ons administratie systeem.  

Mochten er wijzigingen zijn in contactgegevens 

(mail/telefoonnummer) laat het ons dan weten of 

pas het zelf aan in Parnassys.  

 

 
 

 

 
 
 

 


