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In het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen
alle ouders een papieren versie van de jaarkalender.
Mochten er wijzigingen plaatsvinden, dan zijn die
terug vinden in de activiteitenlijst in deze nieuwsbrief.
Datum

Activiteit

V.a. 17 januari

Start Cito Midden toetsen;
groep 3 t/m 8
Start Nationale
voorleesdagen
Nieuwsbrief
Oud papier
Open dagen VO
Peuterochtend 10.00-12.00
uur (ovb) gaat niet door
GMR vergadering
Verg. leerlingenraad
Einde voorleesdagen
*Nieuwsbrief
*1e rapport leerlingen
*groep 7-8 Kamp
Westerbork excursie
Start contact/rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie

Woe. 26 januari
Vrij. 28 januari
Zat. 29 januari
28 en 29 januari
Di. 1 februari
Don. 3 februari
Vrij. 4 februari
Zat. 5 februari
Vrij. 11 februari

Ma. 14 februari
Ma. 21 t/m vrij. 25
feb
Zat. 26 februari
Di. 1 maart
Woe. 2 maart

Vrij. 4 maart
Woe. 9 maart
Woe. 16 maart
Don. 17 maart
Vrij. 18 maart

Oud papier
Peuterochtend 10.00-12.00
uur (ovb)
*luizencontrole
*CJG inloopspreekuur v.a.
8.00 uur
Nieuwsbrief
MR vergadering
Wolderwijsdag;
leerlingen vrij!!
Kangoeroewedstrijd
Nieuwsbrief

Beste wensen
Wij willen iedereen het allerbeste wensen voor 2022.
Wij hopen op een leerzaam en mooi jaar!
Heel fijn dat we na de kerstvakantie toch met z'n
allen op school konden starten. We hebben nog
zeker met een aantal maatregelen te maken. Maar
wat is het fijn om samen te leren en samen te spelen.
Zo goed als iedereen is gestart en dat is wel heel fijn.
Het blijft wel spannend met zulke hoge
besmettingen. We hopen dat we vooral fysiek les
kunnen blijven geven en dat ook iedereen fysiek
aanwezig kan zijn.
Het is op dit moment wel zo dat invalleerkrachten
heel moeilijk te vinden zijn. Bij ziekte of quarantaine
kan het dus voorkomen dat een groep wel naar huis
wordt gestuurd. Mocht het nodig én mogelijk zijn
stappen we zo snel mogelijk over op online-onderwijs.
Oud papier
Zaterdag 29 januari wordt het oud papier (eindelijk)
weer opgehaald. De fam. Scholing en Luten zijn voor
deze datum ingedeeld om mee te helpen.
Peuterochtend
Omdat we op dit moment nog met veel
maatregelen te maken hebben en we zoveel
mogelijk met gescheiden groepen werken kan
helaas de peuterochtend van 1 februari niet
doorgaan. We wachten de verdere berichtgevingen
af en beslissen later voor de volgende
peuterochtend.
Rapport
In februari krijgen de kinderen uit groep 3 t/m 8 hun
eerste rapport mee naar huis. Mocht het rapport nog
thuis liggen, dan graag weer meegeven naar school
zodat de leerkrachten het rapport kunnen invullen.
Leerlingen van groep 1 en 2 krijgen 1 keer per jaar
een rapport mee, dit is aan het einde van het
schooljaar.
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Leerlingennieuws
Na de kerstvakantie zijn Marelie Benak en Lévi
Brookman gestart in groep 1. We wensen ze heel veel
plezier op De Wezeboom!
Cito M-toetsen
Het is weer januari en tijd voor de
Cito toetsen voor groep 3 t/m 8.
De leerlingen zijn weer gewend
aan school en kunnen laten zien
welke ontwikkelingen ze de
laatste maanden hebben
doorgemaakt. Cito wordt afgenomen om te kijken of
de ontwikkelingslijn van het kind blijft stijgen. Hoe
doet uw kind het ten opzichte van zichzelf én ten
opzichte van andere kinderen in het land. Als school
analyseren we de opbrengsten en kunnen zien wat
al goed wordt beheerst en waar we nog aandacht
aan moeten besteden. Kortom, een mooi
meetmoment om daarna weer doelgericht aan de
slag te kunnen.
Belangrijk is dat de kinderen goed uitgerust op school
komen en hebben genoten van een goed ontbijt. Dit
zorgt ervoor dat ze vol energie en geconcentreerd
aan het werk kunnen. Wanneer je moe bent kun je je
niet goed focussen en dat zou jammer zijn. Je wilt
toch graag laten zien wat je geleerd hebt!
Open dagen VO (voortgezet onderwijs)
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 januari vinden de open
dagen weer plaats van de VO scholen in Meppel. Als
we hier meer informatie over horen, zullen we dit
doorsturen naar de ouders van de bovenbouw.

Voorleesdagen 2022
Woensdag 26 januari
starten de
Voorleesdagen.
Het prentenboek “Maar
eerst vind ik een
monster” van Tjibbe
Veldkamp is verkozen
tot prentenboek van
2022.
Tijdens deze voorleesdagen wordt er
extra aandacht besteed aan het
belang van voorlezen en natuurlijk
ook het zelf (stil)lezen van een boek.

Donderdag 27 januari willen
we de dag feestelijk
beginnen met een
voorleesontbijtje. Zou elke
leerling hiervoor zelf een
ontbijtje mee willen nemen?
(op een dienblad/in een
mandje o.i.d.). Bv. Croissantje/krentenbol/sneetje
brood/ eitje/iets te drinken: wat jullie zoon/dochter
maar lekker vindt. Maak er een gezellige traktatie
van!
Bijlage:
- geen bijlagen dit keer
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