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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. 14 februari

Start contact/rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie

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

Vrij. 4 maart
Woe. 9 maart
Don. 10 maart
Vrij. 11 maart
Vrij 11 en zat 12
maart
Don. 17 maart
Vrij. 18 maart
Woe. 23 maart
Let op: aangepaste
datum!!
Zat. 26 maart

Woe. 30 maart

Vrij. 1 april

Oud papier
Helpers: Benak – Wever
Peuterochtend 10.00-12.00
uur (ovb)
*geen luizencontrole;
graag zelf jullie kind
controleren
*CJG inloopspreekuur v.a.
8.00 uur
Nieuwsbrief
MR vergadering
Sponsorloop bij school
Groep 7-8 Rijksmuseum
(ovb)
NL doet
Kangoeroewedstrijd
Nieuwsbrief
Wolderwijsdag;
leerlingen vrij!!
Oud papier
Helpers: Boxma – van
Veldhoven
*CJG inloopspreekuur v.a.
8.00 uur
*Grote Rekendag
Nieuwsbrief

Groep 1-2-3
Vrijdag 18 februari is juf Meggy afwezig. Er zijn geen
invallers meer te vinden. Gelukkig hebben we voor
deze keer intern een oplossing kunnen vinden. Juf
Natasja komt voor groep 3 en juf Annegré komt voor
groep 1-2. Dan kunnen we toch samen de vakantie
inluiden. De ouders van groep 1-2-3 hebben via Parro
hier al bericht over ontvangen.
Corona, leerkrachtentekort en organisatie
Er komen steeds meer versoepelingen in Nederland
en de verwachting is dat er dinsdag as. tijdens de
persconferentie ook wel weer nieuwe versoepelingen
aangekondigd worden. Wat dit voor het onderwijs
betekent weet ik op dit moment nog niet. Maar daar
houd ik jullie uiteraard van op de hoogte. Totdat er
nieuwe versoepelingen optreden houden we ons
nog steeds aan de maatregelen die nu gelden. Dat is
niet altijd even duidelijk door de vele wijzigingen.
Verderop vinden jullie in deze nieuwsbrief nog even
alles op een rijtje!
De versoepelingen hebben ook als gevolg dat er ook
veel besmettingen zijn in ons land. Al doen we het als
Wezeboom eigenlijk nog heel goed. We hebben
eens een kind in quarantaine of een positieve
besmetting. Maar gelukkig hoeven wij geen groepen
naar huis te sturen of zijn leerkrachten afwezig. Op dit
moment zijn we wel een beetje Uniek met alle
leerkrachten op school, alle groepen op school en
maar een enkele leerling afwezig.
Dat is op andere scholen wel heel anders. Er zijn
scholen binnen Wolderwijs waar maar liefst 7
groepen thuis zitten en waar een deel geen
onderwijs krijgt, omdat de leerkracht te ziek is en er
geen invalleerkrachten meer zijn. Naast de 7
groepen ook nog veel positieve besmettingen van
leerlingen in de andere groepen. Voor deze school
betekent dat bv dat meer dan de helft van alle
kinderen thuis zit.
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Natuurlijk kan ook onze school dit overkomen. Je
komt haast niet meer onder een besmetting uit.
Maar tot op heden gaat het goed. Dat hebben we
samen al maar mooi gered!

Even nog op een rijtje:

-

-

-

We merken dat het bij alle ouders nog niet altijd
duidelijk is welke regels er nu gelden. Door de vele
veranderingen is dit natuurlijk heel logisch. Hieronder
de belangrijkste regels nog even op een rijtje;
-

-

-

-

-

Bij milde klachten mogen leerlingen naar
school als er een negatieve (zelf)testuitslag is.
Onder milde klachten wordt verstaan:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
af en toe hoesten en verhoging tot 38
graden. Blijven de klachten aanhouden of
verergeren ze, dan is het advies testen bij de
GGD.
Als men niet wil testen bij milde klachten
blijven de kinderen thuis totdat ze 24-uur
klachtenvrij zijn.
Kinderen t/m 12 jaar die huisgenoot of nauw
contact zijn van een positief besmet persoon
hoeven niet meer altijd in quarantaine. Als
deze kinderen klachtenvrij zijn mogen ze naar
school. Wel het dringende advies om ‘s
ochtends een zelftest af te nemen. Hebben
kinderen wel corona gerelateerde klachten
dan is het dringende advies deze kinderen
thuis te houden. Uit praktijkervaringen zien we
dat deze leerlingen later vaak toch positief
testen. Ook omdat we met een
leerkrachtentekort te maken hebben en er
nagenoeg geen invallers meer zijn proberen
we onze medewerkers zoveel mogelijk te
beschermen. Als zij positief testen is de kans
erg groot dat de groep thuis komt te zitten.
Online les is dan alleen mogelijk als de
leerkracht er niet te ziek van is.
Is een zelftest positief, dan is het advies een
afspraak te maken bij de GGD voor een PCR
test. Men gaat direct in quarantaine of
isolatie. In overleg met de GGD bespreek je
hoelang deze quarantaine of isolatie duurt.
Het dringende advies aan leerlingen uit groep
6 t/m 8 is dat ze 2x per week een zelftest
afnemen. Deze testen worden door school
geleverd.

-

-

-

-

-

Leerlingen uit groep 6 t/m 8 en alle
volwassenen dragen een mondkapje bij het
verplaatsen door de school.
We werken nog steeds met zoveel mogelijk
gescheiden groepen. De groepen hebben
ook apart pauzes.
Uitstapjes naar bv een museum kunnen
doorgaan als de groep alleen in de bus zit
(niet samen met andere groepen van bv
andere scholen) en als de groep ter plekke
ook niet gemengd wordt met andere
groepen. In de bus worden mondkapjes
gedragen door volwassenen en leerlingen uit
groep 6 t/m 8.
Externen die komen in het belang van het
kind (logopedie, observaties, etc) of die van
belang zijn voor het primaire proces mogen
de school in. Wel met een negatieve zelftest
op de dag zelf. ‘Losse’ gastlessen van
externen worden voorlopig nog even
uitgesteld.
Uiteraard mogen kinderen trakteren wanneer
ze jarig zijn. Willen jullie ervoor zorgen dat ze
de traktaties zelf mee naar binnen kunnen
nemen. Ouders mogen (helaas) nog steeds
niet de school in.
Een groep gaat nu niet meer in quarantaine
bij 3 of meer positief geteste leerlingen. In
sommige gevallen kan de GGD beslissen de
groep wel in quarantaine te laten gaan.
Alle overleggen en bijeenkomsten zoals
scholing voor het team, vergaderingen en
oudergesprekken vinden online plaats, tenzij
het niet anders kan.
Volwassenen houden 1,5m afstand van
elkaar.
We houden ons uiteraard nog steeds aan de
basisregels.

Mondkapjes
We hebben op school een
reservevoorraadje mondkapjes.
We merken dat er regelmatig
leerlingen (uit groep 6-7-8) zijn die
een mondkapje vergeten.
Wellicht kunnen deze leerlingen
een paar extra in de tas mee
nemen? Dan hebben ze er altijd 1
bij zich.
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Nieuwe leerlingen
Jaïra (groep 1) wordt 22 februari 4 jaar. Ze is al een
keer op school geweest om te wennen.
Na de voorjaarsvakantie ook komt Fynn van
Veldhoven al op school, hij wordt dan 4 jaar.
Vanaf 28 maart verwelkomen we Abigail (groep 8)
en Jindra (groep 4) bij ons op school. Zij verhuizen
van IJmuiden naar Oosteinde.
Welkom allemaal!

Rijksmuseum (ovb)
Op vrijdag 11 maart staat er een bezoek gepland
naar het Rijksmuseum voor groep 7-8. We wachten
nog af of dit door kan/mag gaan. Volgende week
weten we hopelijk meer. We reizen samen met een
groep leerlingen van het Veldboeket (Veeningen) in
de bus.

Contactgesprekken
Vanaf maandag 14 februari vinden de
contactgesprekken online plaats. De leerkrachten
hebben de gesprekken verdeeld over de week. Ook
zijn dan de adviesgesprekken voor groep 8 t.a.v. het
voortgezet onderwijs (donderdagavond). Inmiddels
staat in Parro de uitnodiging en kan iedereen zich
inschrijven. De leerkrachten sturen jullie een agendauitnodiging zodat jullie via het Teams account van
jullie zoon/dochter kunnen inloggen via MOO; al
eerder info over geweest in de nieuwsbrief.
Nogmaals even de info:
Ga naar: www.moo.nl
Inlognaam voor de kinderen: voornaam+eerste letter
van de achternaam + @dewezeboom.nl.
Dus bijvoorbeeld:
Piet Jansen = PietJ@dewezeboom.nl
Piet van der School = PietS@dewezeboom.nl (dus
zónder ‘van der’)
Wachtwoord: wezeboom28 (geen hoofdletters!)
Mocht het inloggen niet lukken, dan graag tijdig
aangeven bij de leerkracht!

Sponsorloop
Op donderdagmiddag 10 maart organiseert school
samen met de ouderraad, speeltuinvereniging en
Actief na Schooltijd een sponsorloop voor alle
leerlingen van De Wezeboom. De opbrengst gaat
naar de renovatie van het kunstgrasveld naast de
school.
Dus noteer de datum alvast in jullie agenda en kom
allemaal jullie zoon/dochter aanmoedigen!
(uiteraard op gepaste afstand).
Tijdstip: tussen 13.00-14.00 uur. De precieze tijd ed.
moeten we nog even afstemmen; verdere info volgt
nog.

Ouderbijdrage
Vanaf 1 maart wordt de jaarlijkse ouderbijdrage door
de ouderraad van onze school geïncasseerd. Bij de
aanmelding van jullie zoon/dochter hebben de
meeste ouders hiervoor een automatische incasso
afgegeven.
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Kosteloos materiaal
Mochten jullie nog wat gespaard hebben?
We zouden graag nog weer onze verzameling
kosteloos materiaal aanvullen. Te denken valt aan:
WC-rolletjes
Keukenrollen
Kleine doosje
Flesjes
Doppen
…
Tosti dag
Vrijdag 18 februari is het weer de laatste vrijdag voor
een vakantie. We doen dan weer een ‘tosti-dag’.
Dus voor de kinderen die het lekker vinden om een
tosti te eten, neem van huis een lekker broodje mee
dat in het tosti-ijzer kan! (een broodje pindakaas kan
er ook prima in
).
Extra tosti-ijzers zijn wel handig om te lenen, dus
mochten jullie er nog één in de kast hebben staan
die we mogen lenen houden we ons aanbevolen.

Namens groep 7-8
Voor het maken van een kunstwerk zijn wij op zoek
naar statiegeldflessen.
Hiermee gaan wij een kunstwerk maken. We gaan
het kunstwerk zo vormgeven dat het kunstwerk iets
vertelt over de samenleving waarin wij leven. Een
zogenaamd installatiekunstwerk.
Uiteindelijk doneren wij de opbrengst van de flessen
aan een goed doel ten bate van het bestrijden van
de plastic soep (de
flessen blijven dus
heel).
De flessen kunnen
ingeleverd worden
bij ons (groep 7/8).

Speeltuinvereniging - NL Doet
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart is de actie NL
Doet. We willen graag op zaterdag 12 maart de
speeltuinen in Oosteinde (speeltuin bij school en
speeltuin aan de Ronde Weiden) schoonmaken. Alle
hulp is van harte welkom!
Bijlage:
JOGG weetje februari
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