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Datum
v.a. januari
17 januari
21 januari
22 januari

24 januari
25 januari
27 januari
28 januari
30 januari
31 januari

1 februari
3 februari
5 februari

7 februari

8 februari
14 februari
17 t/m 21
februari
22 februari

Activiteit
Start Cito Midden toetsen
*Start lessen Scala gr. 5/6
*Nieuwsbrief
Info avond Buddingehof
voortgezet onderwijs Meppel
Start Nationale
voorleesdagen
23 januari: voorleesontbijt
Scala voor groep 5/6
Oud papier
Groep 8: Cito Peiling
Burgerschap
GMR vergadering
Leerlingen vrij; stakingsdag
*Scala voor groep 5/6
*Nieuwsbrief
*Open dag VO Meppel
Open dag VO Meppel
OR vergadering
*Inloop CJG 8.00-9.00 uur
*afvalfeest Trash gr. 5-6:
voorstelling in Tamboer
*Open dag VO Diever
*1e rapport mee
*vergadering leerlingeraad
Oud ijzer actie
Nieuwsbrief
Voorjaarsvakantie
Oud papier

Scala groep 5-6
Vandaag, 17 januari,
heeft groep 5-6 de eerste
Scala les gehad. In totaal
krijgen zij vier lessen
aangeboden.

Voorleesdagen
Binnenkort starten de Voorleesdagen en dit gaan wij op
onze school vieren met een Voorleesontbijt op
donderdag 23 januari. We gaan elkaar verrassen door
voor elkaar een heerlijk ontbijt te maken. Vandaag,
vrijdag 17 januari, krijgen de leerlingen deze brief mee
naar huis met het lootje. Dit lootje mogen ze thuis
invullen. De leerlingen trekken in de klas een lootje met
de naam van een klasgenoot. Op dit lootje staat ook
wat het betreffende kind lekker vindt.
De lootjes van alle leerlingen moeten uiterlijk op
maandag 20 januari in de eigen groep zijn ingeleverd.
Het is de bedoeling dat ieder kind thuis een dienblad/
mandje/ etc. vult met een heerlijk ontbijt.
Zorg ook voor een bord met bestek (met eigen naam)
en eventueel een servet.
Een aantal tips:
 Het brood niet van te voren smeren.
 Boter en zoet beleg kunt u b.v. in een klein bakje
doen of in folie.
Het dienblad wordt dan donderdagochtend 23 januari
mee naar school genomen.
Het is natuurlijk heel erg leuk als het dienblad/ mandje/
etc. mooi versierd wordt en er gezellig uit komt te zien.
Het is handig dat er een naamkaartje bij ligt.
‘s Middags krijgen de kinderen hun eigen bord, bestek
en dienblad weer mee naar huis.
We hopen dat het een gezellige ochtend wordt met
heerlijkheden en veel verheugde gezichten.
We wensen iedereen alvast
veel plezier met het maken
van het ontbijt, want wat is
er leuker dan iemand
anders blij maken?!
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Voortgezet onderwijs (reminder)
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.
Let op: mocht u naar de info van Greijdanus
willen, dan kan dit alleen in ronde 1!

OPEN DAGEN VOORTGEZET ONDERWIJS; nog even alle
scholen op een rijtje
Eind januari/begin februari bieden de scholen van het
Voortgezet Onderwijs weer de mogelijkheid voor
leerlingen en ouders om hun scholen te komen bekijken.
Hier zijn ook ouders en leerlingen van groep 7 welkom.
CSG Dingstede
Vrijdag 31 januari van 15.30 – 22.30 uur
https://www.dingstede.nl/aanmelden/open-huis
Greijdanus
Vrijdag 31 januari van 15.30 – 21.00 uur
Zaterdag 1 februari van 9.30 – 12.00 uur
https://greijdanus.nl/event/open-dag-meppel/
RSG Stad & Esch
Vrijdag 31 januari van 14.00 – 16.30 uur
Vrijdag 31 januari van 18.30 – 21.00 uur
Zaterdag 1 februari van 9.30 – 12.00 uur
https://stadenesch.nl/nieuws/open-dagen-2020/

1e ronde: 19.00-19.45 uur
koffiepauze
2e ronde: 20.00-20.45 uur
Proloog Stad & Esch Meppel 31 januari
De leerlingen van groep 8 kiezen straks naar welke
vo-school ze zullen gaan. Ook dit jaar geeft Stad
& Esch leerlingen in groep 8 de mogelijkheid om,
voorafgaand aan de open dagen die het vo in
Meppel organiseert, de verschillende
studiemogelijkheden op hun school te zien en te
ervaren. Op deze 'proloog' van hun open dagen
kunnen zij de leerlingen net wat meer persoonlijke
aandacht geven en de leerling kan een beter
beeld krijgen van de mogelijkheden bij Stad &
Esch.

Stad en Esch Praktijkschool
Vrijdag 31 januari van 18.30 – 21.00 uur
https://stadenesch.nl/nieuws/open-dagen-2020
Terra Meppel VO
vrijdag 31 januari van 14.00 – 21.00 uur
zaterdag 1 februari van 9.30 – 12.00 uur
https://meppel.voterra.nl/leerlingen/open-dagen
Bezoekers hoeven zich niet meer op te geven, zij kunnen
zonder opgave de scho(o)l(en) van hun keuze
bezoeken.

Welkom: vrijdagmorgen 31 januari
Graag nodigen zij groep 8 uit om op
vrijdagmorgen 31 januari op het Onderwijspark
Ezinge hun school te komen bekijken. De
leerlingen worden ontvangen in de aula, ze
krijgen een rondleiding door het Lyceum en het
Beroepencollege en ze kunnen workshops
bezoeken. Afhankelijk van het aantal leerlingen
dat zich voor deze proloog aanmeldt, zullen er
één of twee sessies zijn. Hierover krijgen jullie, na
jullie inschrijving, verdere informatie.
Graag doorgeven aan juf Natasja
(natasja.nijland@wolderwijs.nl )of juf Rianne
(rianne.tjarks@wolderwijs.nl) indien jullie
zoon/dochter hier graag naartoe zou willen. Dan
melden wij de kinderen aan. Uiterlijk dinsdag 21
januari doorgeven!
Aangezien groep 7 op school, blijft kan er geen
leerkracht mee met groep 8. Vandaar dat we ook
graag horen wie van de ouders mee zouden
kunnen.
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Folder obs De Wezeboom
Ons PR team heeft een prachtige folder
ontwikkeld van onze school. Alle leerlingen krijgen
er vandaag een mee naar huis. Deze folders
worden ook verspreidt bij verschillende instanties.
Peiling Burgerschap
Maandag 27 januari wordt bij groep 8 de toets
Cito Peiling Burgerschap afgenomen. Dit gebeurt
’s ochtends. Hiervoor komt een externe, juf
Natasja zal ook in de klas aanwezig zijn. Zij vult op
dat moment de leerkrachtvragenlijst in.
“Doel van de vragenlijst is om een beeld te krijgen
van de invulling van burgerschapsvorming in de
bovenbouw bij ons op school. Met
burgerschapsvorming verwijzen we naar kennis,
houdingen en vaardigheden die nodig zijn om op
een goede manier met anderen om te gaan, en
naar het vermogen om deze op passende wijze,
afhankelijk van de situatie in te zetten. Het verwijst
ook naar het bijdragen aan de samenleving, de
democratie en de gemeenschappen waarin
leerlingen (nu en later) leven.”

Schaatsen groep 7-8
Wegens het 100-jarige bestaand van de ijsvereniging
Ruinerwold, worden alle leerlinge uit groep 7-8 van
Ruinerwold en Oosteinde uitgenodigd om mee te gaan
schaatsen in Heerenveen. Daar maken we natuurlijk
graag gebruik van! Een bus wordt geregeld. Wel zelf
schaatsen, handschoenen ed. meenemen. Mochten de
kinderen geen schaatsen hebben of onderling kunnen
lenen, dan even doorgeven op school. Dan kan er via
de ijsvereniging wat geregeld worden.
Datum: vrijdag 28 februari
Tijd: 12.30 uur vertrek; 16.30 uur terug bij school
We realiseren ons dat deze activiteit ruim buiten
schooltijd valt. Mocht
jullie zoon/dochter
om die reden niet
mee kunnen, laat het
dan tijdig weten aan
een van de
leerkrachten.

NB: de uitslag van deze toets heeft geen invloed
op de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs,
dat staat hier los van.

Actief na schooltijd
Ontdek je talenten, leer nieuwe dingen en doe mee met
leuke activiteiten!

Oud ijzer actie
Zaterdag 8 februari is weer de oud ijzer actie. Dus
bewaar al het ijzer en lever het in bij het
inzamelpunt! Alles waar een
stekker aan zit kan ook
ingeleverd worden (oude
lampen, elektrische
gereedschappen, opladers
enz.)

Agenda januari
21 januari: Verrassende veren Bibliotheek De Wijk
30 januari: BiebFabriek Lego WeDo Ruinen
Heeft u ook een leuke activiteit voor deze doelgroep?
Verenigingen, organisaties en instellingen kunnen via
deze website op eenvoudige wijze activiteiten
aanbieden.
Kinderen, ouders en verzorgers kunnen alle activiteiten
vinden die na schooltijd te doen zijn en kunnen zich daar
gemakkelijk aanmelden.
De website is ontwikkeld door het Brede school team De
Wolden. Dit team bestaat uit de jongerenwerkers,
cultuurcoaches en de sportfunctionarissen van De
Wolden. Het brede school team heeft als doel de
ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.
Contactinformatie:
Actief na schooltijd
info@actiefnaschooltijd.nl
www.actiefnaschooltijd.nl
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