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Een gezamenlijke uitgave van team, ouderraad en MR          

 

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  

Zat. 29 januari Oud papier  

28 en 29 januari Open dagen VO 

Di. 1 februari Peuterochtend 10.00-12.00 

uur (ovb)  gaat niet door 

Don. 3 februari GMR vergadering 

Vrij. 4 februari Verg. leerlingenraad 

Zat. 5 februari Einde voorleesdagen 

Vrij. 11 februari *Nieuwsbrief 

*1e rapport leerlingen 

*groep 7-8 Kamp 

Westerbork excursie 

Ma. 14 februari Start contact/rapport-

gesprekken 

Ma. 21 t/m vrij. 25 

feb 

Voorjaarsvakantie  

Zat. 26 februari Oud papier 

Di. 1 maart Peuterochtend 10.00-12.00 

uur (ovb) 

Woe. 2 maart *luizencontrole 

*CJG inloopspreekuur v.a. 

8.00 uur 

Vrij. 4 maart Nieuwsbrief  

Woe. 9 maart  MR vergadering 

Woe. 16 maart Wolderwijsdag;  

leerlingen vrij!! 

Don. 17 maart Kangoeroewedstrijd  

Vrij. 18 maart Nieuwsbrief  

 

Rapport  

In februari krijgen de kinderen uit groep 3 t/m 8 hun 

eerste rapport mee naar huis (11 februari). 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.  

We hebben het rapport een update gegeven. 

Werkwijzen, methoden ed. veranderen steeds, 

vandaar dat we dit ook mee wilden nemen in het 

rapport voor de leerlingen. 

 

Vanaf maandag 14 februari vinden de 

contactgesprekken plaats. Hiervoor kunnen ouders 

zich via Parro inschrijven. Binnenkort volgt hiervoor de 

uitnodiging.  

 
Voorleesdagen 2022 

Woensdag 26 januari 

zijn de Voorleesdagen 

van start gegaan. 

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.  

 

Afgelopen donderdag zijn we de 

dag gezellig begonnen met een 

eigen meegebracht voorleesontbijtje. Er kwamen al 

leuke foto’s via Parro voorbij! 
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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! 

 

Groep 7-8 naar kamp Westerbork 

Op vrijdag 11 februari gaat groep 7-8 op excursie 

naar kamp Westerbork. Juf Rianne en juf Natasja 

gaan met de kinderen mee. We vertrekken al op tijd 

met de bus vanaf school: 8.25 uur 

We zullen rond 14.00 uur weer terug zijn bij school. 

Wellicht zijn we iets later.  

 

Mailadressen juffen 

Nog even een aantal mailadressen van de 

leerkrachten op een rijtje: 

meggy.soer@wolderwijs.nl  

marchien.scheper@wolderwijs.nl 

saskia.deboer@wolderwijs.nl 

rianne.tjarks@wolderwijs.nl 

natasja.nijland@wolderwijs.nl 

directeur.wezeboom@wolderwijs.nl 

 

 

Bijlage: informatie GGD Nationale Voorleesdagen 

2022 

 

Vervanging Dennis                                                     

Zoals jullie weten heeft Dennis een andere baan en 

stopt hij per 1 maart bij ons op De Wezeboom. Juf 

Marjorie gaat vanaf 2 maart de gymlessen verzorgen 

op de woensdagen. Zij is naast leraar ondersteuner 

ook vakleerkracht gymnastiek (ALO). Op vrijdag 

heeft zij geen ruimte in haar agenda. 

Op vrijdag verzorgt onze stagiaire Mike de gymlessen 

(net als nu) en is Natasja aanwezig als 

eindverantwoordelijke en houdt toezicht. Mike loopt 

al een behoorlijke tijd mee met Dennis en geeft ook 

al langer de gymlessen op vrijdag. Op deze manier 

kunnen beide gymlessen doorgaan en krijgen de 

kinderen de beweging die ze nodig hebben. Lekker 

bewegen en je energie kwijtraken betekent weer 

lekker kunnen werken. 

Verandering in groep 1-2-3                                    

Doordat we op zoek moesten naar een nieuwe vaste 

invaller voor groep 1-2-3 en door de groei (niet 

bekend bij de prognoses) van deze groep door 

leerlingen die door bv een verhuizing bij ons zijn 

gekomen hebben we de formatie opnieuw bekeken. 

Na veel gesprekken met het team, individuele 

leerkrachten, invalleerkrachten en Wolderwijs 

hebben wij besloten om groep 3 er voor drie dagen 

uit te halen. Op deze manier kunnen we alle 

leerlingen net iets meer aandacht geven en hopen 

we dat er rust en structuur is voor beide groepen. 

Deze constructie hebben we mede te danken aan 

Wolderwijs. Onze stichting heeft een deel uit de 

frictiepot ter beschikking gesteld om het nieuwe 

plaatje te kunnen maken. Waarvoor onze dank. Dit 

drukt dus niet op de begroting van De Wezeboom 

zelf. 

Op maandag en dinsdag komt juf Hilda voor groep 3 

en op donderdag gaat juf Marjorie groep 3 lesgeven. 

Juf Meggy komt de hele week voor groep 1-2(-3). Op 

woensdag en vrijdag zit groep 1-2-3 nog wel bij 

elkaar. Juf Annegré (onderwijsassistent) is ook op 

woensdag en vrijdag in 1-2-3 ter ondersteuning. Op 

dinsdag gaat ze naar groep 4-5-6. 

De ouders van groep 1-2-3 hebben hierover 

vandaag uitgebreide informatie gekregen via de 

mail. 
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