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Datum
20 december
28 december
23 dec t/m 6
jan
8 januari
9 januari
v.a. januari
17 januari
21 januari
22 januari
24 januari
25 januari
28 januari
30 januari
31 januari

1 februari

Activiteit
Nieuwsbrief
Oud papier
Kerstvakantie + studiedag
leerkrachten (lln vrij!!!)
Inloop CJG 8.00-9.00 uur
Introductie leesvirus gr. 5/6
Start Cito Midden toetsen
*Start lessen Scala gr. 5/6
*Nieuwsbrief
Info avond Buddingehof
voortgezet onderwijs Meppel
Start voorleesdagen
Scala voor groep 5/6
Oud papier
GMR vergadering
Peuterochtend 10.00-12.00 u
*Scala voor groep 5/6
*Nieuwsbrief
*Open dag VO Meppel
(nadere info volgt nog)
Open dag VO Meppel

Voortgezet onderwijs
Op dinsdag 21 januari wordt er een
informatieavond georganiseerd voor ouders van
leerlingen uit groep 8. Ook zijn ouders van groep 7
leerlingen van harte welkom. Deze avond wordt
samen met De Dissel en De Arendsvleugel
georganiseerd en vindt plaats in de Buddingehof.
De verschillende VO scholen uit Meppel komen
dan voorlichting geven over hun school.
In 2 rondes kunt u aanschuiven bij de school
waarvan u graag de voorlichting wilt.
1e ronde: 19.00-19.45 uur
koffiepauze
2e ronde: 20.00-20.45 uur

‘Sport JIJ ook?’ afgerond op De Wezeboom
Het project ‘Sport JIJ ook?’ heeft als doel om meer
kinderen aan het sporten te krijgen. Daarnaast is er door
Gemeente De Wolden besloten om ook te kijken naar
de deelname aan culturele activiteiten zoals muziekles
of dans.
Het project is erop gericht om drempels weg te nemen
voor kinderen om lid te worden van een sport- of
muziekvereniging. Problemen zoals vervoer, financiën of
het vinden van de juiste activiteit leiden ertoe dat er
nog steeds veel kinderen zijn die hier niet aan mee
kunnen doen. Kinderen die niet bij een vereniging zitten
krijgen vanuit het project hulp om een leuke sport- of
cultuuractiviteit te vinden en om deze ook
daadwerkelijk te gaan beoefenen.
De Wezeboom
Op De Wezeboom is dit project uitgevoerd in groep 6 in
samenwerking met sportfunctionaris Maike Heus.
Resultaten groep 6
 De sportdeelname is niet verhoogd en blijft 80%
 De cultuurdeelname is niet verhoogd en blijft 40%
Ondersteuning
Alle kinderen moeten de mogelijkheid hebben om te
sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten. De
sportfunctionaris en cultuurcoach van de gemeente
kunnen helpen bij het vinden van een geschikte
activiteit of bij financiële belemmeringen.
Voor vragen kunt u contact opnemen via
sport@dewolden.nl
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Schoolkrant
We hebben weer flink ons best gedaan om stukjes
aan te leveren voor de schoolkrant. Deze komt
nog steeds 2x per jaar uit in een papieren versie.
Wij zijn erg blij met de hulp van de ouders en
teamleden die helpen bij de schoolkrant. De
kinderen hebben de schoolkrant al mee naar huis
gekregen. Wij hopen dat ook jullie weer genieten
bij het lezen van onze schoolkrant.

Let op:
In verband met een IPC-studiedag verwachten we alle
leerlingen op dinsdag 7 januari weer op school.

Een hele fijne kerstvakantie
gewenst!!
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