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Datum
Ma. 23 augustus
Di. 24 augustus

Zat. 28 augustus
Do. 2 september
Vrij. 3 september
Ma. 6 /13/ 20/ 27
september
Woe. 8 september
Di. 14 september
Vrij. 17 september
Woe. 22 september
Do. 23 september
Vrij. 24 september
Zat. 25 september
Woe. 29 september
Do. 30 september

Vrij. 1 oktober
Woe. 6 oktober
Vrij. 15 oktober
13 t/m 24
september
18t/m22 september

Activiteit
*Start schooljaar 2021-2022
*OR vergadering
Studiemiddag
leerkrachten
Leerlingen ’s middags vrij!!
Oud papier
Viswedstrijd
Nieuwsbrief
Scala dans: gr. 1-2-3
MR vergadering
GMR vergadering
Nieuwsbrief
Inloopspreekuur CJG v.a.
8.00 uur
Feestelijke ouderavond
(ovb)
Vergadering
leerlingenraad
Oud papier
Start kinderpostzegels
-Peuterochtend 10-12 uur
-studiemiddag
leerkrachten
Leerlingen ’s middags vrij!!
Nieuwsbrief
Start kinderboekenweek
-Nieuwsbrief
-Einde kinderboekenweek
Startgesprekken op school
(aanmelden via Parro)
Herfstvakantie

Start schooljaar
Maandag gaan we weer naar school! Wij hopen dat
jullie allemaal terug kunnen kijken op een heerlijke
vakantie en zin hebben om weer te starten. Het team
heeft de afgelopen week hard gewerkt om de lokalen
in te richten en de eerste lessen voor te bereiden. Wij
hebben er zin en zijn er helemaal klaar voor. Jullie ook?
Start schooljaar en coronabeleid
Gelukkig kunnen we starten zoals we ook geëindigd zijn.
We kunnen heerlijk samen buiten spelen, hoeven niet
meer gescheiden te werken en de 1,5m tussen
leerlingen en leerkracht is niet meer nodig. Het
snottebellenbeleid is aangepast. Kinderen met een
lichte neusverkoudheid mogen gewoon naar school. Bij
verergering van de klachten of wanneer er andere
klachten zoals hoesten of keelpijn bij komen dan blijven
de kinderen wel thuis. Zie hiervoor ook de beslisboom in
de bijlage.
Tussen volwassenen moet voorlopig nog steeds 1,5m
afstand gehouden worden. Dit betekent dat we bij het
halen en brengen jullie nog steeds verzoeken buiten het
hek of op het trottoir te blijven. We vangen de kinderen
buiten op. Groep 1 t/m 3 bij de voordeur, groep 4 t/m 8
op het schoolplein.
De informatieavond zal niet fysiek plaatsvinden. We
zullen onze informatie over de groepen digitaal
versturen.
De startgesprekken vinden plaats in week 37 (13-17
september) en week 38 (20-24 september). Deze
gesprekken vinden wél fysiek op school plaats. Uiteraard
op 1,5m! Via Parro kunnen jullie je hiervoor ter zijner tijd
inschrijven.
De luizencontrole gaat ook weer plaatsvinden. Dit doen
we buiten op het schoolplein.
Zodra ook de 1,5m regel afgeschaft wordt kijken we hoe
we dan weer andere zaken kunnen oppakken zoals
ouders in school, kijkmomenten, etc.
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Leerkrachtennieuws
Helaas zullen we niet starten met het volledige
team. Evelien start nog niet na de zomervakantie
en ook Janneke is op dit moment afwezig. Een
hele vervelende situatie zo aan het begin van het
schooljaar. We hebben in juf Meggy en juf Ellen
goede vervanging gevonden. De ouders van
groep 1 t/m 3 hebben hierover een aparte brief
ontvangen.
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.

Nieuwe leerlingen
Vanaf maandag 23
augustus zullen we Marit
Eefting en Julian Louwes
ook dagelijks zien op onze
school. Zij zijn beide 4 jaar
geworden!! We wensen
ze een fijne tijd bij on s op
de Wezeboom.

Gymnastiek
Uiteraard start meester Dennis na de vakantie ook
weer met de gymlessen op woensdag en vrijdag.
Hiervoor hebben we de volgende indeling
gemaakt:
Groep 3-4-5: 8.30-9.45 uur (incl. reistijd)
Groep 6-7-8: 9.15-10.30 uur (incl. reistijd)
Groep 1-2: 10.45-11.30 uur
Graag zorgen voor geschikte kleding en
schoenen. Voor groep 1-2 is het niet nodig om
speciale kleding/schoenen voor gym aan te
schaffen, zij gymmen bij school. Makkelijk zittende
kleding op woensdag en vrijdag is dan wel handig.

Viswedstrijd van obs de Wezeboom
- Voor de visliefhebbers! Het is traditie om onze activiteitenreeks te starten met de
viswedstrijd. De wedstrijd wordt gehouden op
donderdag 2 september in het water van ‘de Oude
Vaart’ ter hoogte van het bruggetje. De wedstrijd is
bedoeld voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8.
We starten om 18.30 uur en de wedstrijd stopt om 19.30
uur. Hierna volgt de prijsuitreiking met 3 prijzen voor
groep 3-4-5 en ook 3 prijzen voor groep 6-7- 8. Want
degenen die de meeste centimeters aan vis vangen,
winnen een mooie prijs!
Tijdens de wedstrijd is er een hapje en drankje voor de
kinderen en koffie en thee voor de ouders. Dit is allemaal
verzorgd door onze OR.
Let op: neem ook een emmer mee, die je vult met
slootwater. Hierin kan je de vis rustig ‘vasthouden’ en, na
het meten door onze jury (OR), weer in het water
begeleiden. Het is een viswedstrijd voor de kinderen zelf.
Ouders mogen dus niet vissen, wel een handje helpen.
Er is één hengel per kind toegestaan.
Route: de kinderen en ouders gaan op eigen
gelegenheid naar de visstek. Volg de Hesselterweg,
richting Havelte. Ga vóór de Oude Vaart rechts en rij
door totdat je in het bos terecht komt. Sla hier links af en
je hebt je bestemming bereikt!
Uiteraard houden we de Corona-maatregelen in acht!
Tot donderdag 2 september!
Hartelijke groeten,
OR obs De Wezeboom
Bijlage:
- Beslisboom
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