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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 te vinden in de activiteitenlijst in deze 

nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Activiteit  

Ma. 13 febr. GMR info-avond 

Woe. 15 febr. Inloop CJG 8.00-9.00 uur 

Vrij. 17 febr.  1e rapport mee 

v.a. ma. 20 feb Contact/rapportgesprekken  

Don. 23 febr. Peuterochtend 10-12 uur 

Vrij. 24 febr. *Nieuwsbrief 

*Tosti dag 

Ma. 27 febr. t/m 

vrij. 3 maart 

Voorjaarsvakantie  

Woe. 8 maart *Luizencontrole  

*Gemeentelijke ronde 

voorleeswedstrijd gr. 6-7-8 

Woe. 15 maart *Inloop CJG 8.00-9.00 uur 

*MR/OR vergadering 

Don. 16 maart Kangoeroewedstrijd (reken-

wedstrijd op school) 

Vrij. 17 maart *Nieuwsbrief 

*Nationale pannenkoeken 

dag 

Ma. 20 maart GMR vergadering 

Vrij. 24 maart Bezoek groep 3-4-5 boerderij  

Ma. 27 maart Theoretisch verkeersexamen 

Groep 7-8 

Woe. 29 maart Grote rekendag 

Don. 30 maart Peuterochtend 10-12 uur 

Vrij. 31 maart *Nieuwsbrief 

*Vergadering leerlingenraad 

 

Start creaclub voor bovenbouwkinderen               

Beste ouders,                                                       

‘Vroegah’ hadden we een knutselclub die in enkele 

bijeenkomsten per jaar zorgde voor leuke 

buitenschoolse activiteiten voor de kinderen van 

Oosteinde. Vele hebben daar leuke herinneringen 

aan. Om te kijken of we zoiets weer kunnen starten is 

er een subsidie aangevraagd bij Gemeente De 

Wolden in het kader van hun programma ‘culturele 

gemeente 2023/2024’. En hartstikke leuk, die is 

toegekend! 

Bedoeling                                                                           

In de periode april – juni worden er na schooltijd 6 

workshops verzorgd door lokale kunstenaars / 

ondernemers voor de jeugd van groep 5 t/m 8. Het 

betreft zang (rap), timmeren (vogelhuisje), schilderen 

(graffiti), koken (lokaal gerecht), dans (hiphop) en 

muziek (band). We gaan vooraf uiteraard een 

uitnodiging maken en hopen dan op deelname van 

alle jeugd! 

Vraag                                                                                 

En als ik zeg ‘we’, dan zou het leuk zijn als dat meer is 

dan koninklijk meervoud: wie vindt het leuk om deze 

bijeenkomsten te helpen organiseren en ter plaatse 

aanwezig te zijn op de betreffende middagen?  

Om maar wat te noemen: de één heeft een 

planningstalent, de ander kan goed cateren en de 

derde weet alles van communiceren. Als we die 

talenten bij elkaar brengen, dan maken we er een 

gezellig werkgroepje van om een paar leuke 

middagen voor onze kinderen te verzorgen! 

Wil je een bijdrage leveren? Geef je dan deze week 

op bij Joost Kaper (06-54647703) 
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Rapportgesprekken 

Vanaf maandag 20 februari vinden de 

contact/rapportgesprekken plaats op school.  

Via Parro kan er weer ingeschreven worden op de 

dag en tijd waarop het jullie het beste past. 

Voor groep 8 plannen we meer tijd in, aangezien we 

dan ook het advies voor het voortgezet onderwijs 

bespreken. 

 

Voorleeswedstrijd 

Op woensdag 8 maart vindt de gemeentelijke ronde 

van de voorleeswedstrijd plaats. Ivar Benak 

vertegenwoordigt onze school hierbij. Hij is door 

groep 6-7-8 

verkozen tot 

voorleeskampioen 

van De 

Wezeboom. 

 

Volleybaltoernooi 

Op woensdagmiddag 22 februari wordt er een 

volleybaltoernooi georganiseerd in de sporthal in 

Ruinen. 

Vooraf wordt er tijdens de gymles een gastles 

verzorgd. Juf Marjorie heeft deze week ook haar 

gymlessen hieraan aangepast. We hopen zo dat 

veel kinderen enthousiast worden om mee te doen 

met het toernooitje. Verdere informatie omtrent 

tijden ed. volgt nog. 

 

Rijrichting Schoolstraat  

We willen onze ‘nieuwe’ ouders nog 

even attenderen op een afspraak die 

we hebben gemaakt: Voor de 

veiligheid van onze kinderen en het 

voorkomen van opstoppingen, is er 

bij het brengen en halen van de 

kinderen éénrichtingsverkeer in de Schoolstraat 

ingesteld. Dat houdt in dat je de Schoolstraat in 

moet rijden vanaf de Wolddijk en eruit rijdt via de 

Hesselterweg. We hopen dat een ieder hier rekening 

mee wil houden. Willen jullie ook de opa’s/oma’s/ 

andere halers-brengers hiervan op de hoogte 

stellen? 

 

Nieuwe leerlingen 

Na de voorjaarsvakantie 

verwelkomen we 2 

nieuwe leerlingen in 

groep 1: Daniël Wever en 

Seraya Altun. Beide 

kinderen worden 5 maart 

alweer 4 jaar. De 

wendagen zijn inmiddels 

begonnen! 

 

WMK vragenlijst  

Afgelopen dinsdag heeft juf Chantal, samen met 

onze leerlingenraad, de uitkomst van de vragenlijst 

die ingevuld was door groep 5 t/m 8 besproken met 

de kinderen. De kinderen waren tevreden over de 

resultaten en dachten al goed mee om 

verbeterpunten aan te pakken.  

 

Bijlage: 

- Biebfabriek 

- -Palmpaasoptocht Ruinerwold 

 

 


