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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

Woe. 9 maart
Don. 10 maart
Vrij. 11 maart
Zat 12 maart
Don. 17 maart
Vrij. 18 maart
Woe. 23 maart

MR vergadering
Sponsorloop bij school
Groep 7-8 Rijksmuseum
NL doet!!
Kangoeroewedstrijd
Nieuwsbrief
Wolderwijsdag;
leerlingen vrij!!
Oud papier
Helpers: Boxma – van
Veldhoven
*CJG inloopspreekuur v.a.
8.00 uur
*Grote Rekendag
Nieuwsbrief
Nationale Buitenlesdag
Peuterochtend 9.00-11.00u
Verg. leerlingenraad
Feestelijke ouderavond
Goede vrijdag
2e paasdag
Eindtoets voor groep 8
*Nieuwsbrief
*sportdag/Koningsspelen
Oud papier
Helpers: De Wekker-Lok
Meivakantie

Zat. 26 maart

Woe. 30 maart

Vrij. 1 april
Din. 5 april
Woe. 6 april
Vrij. 8 april
Don. 14 april
Vrij. 15 april
Ma. 18 april
di. 20+woe 21 april
Vrij. 22 april
Zat. 23 april
Ma. 25 april t/m
vrij. 6 mei
Woe. 4 mei
Zat. 7 mei

Rijksmuseum Op vrijdag 11 maart staat er een
bezoek gepland naar het Rijksmuseum voor groep 78. We hebben inmiddels bericht gekregen dat het
door mag gaan! De betreffende ouders hebben ook
al bericht hierover ontvangen.

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.
Tijdstip: ±13.15 uur.
Komen jullie allemaal de kinderen aanmoedigen??

Dodenherdenking (gr. 7)
Bloemetjesmarkt (ovb)
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Nieuwe leerlingen
Jaïra Vermeer is al weer een week op school. Fynn
van Veldhoven is vandaag 4 jaar geworden en mag
vanaf volgende week alle dagen naar school. We
krijgen een leuk groepje kinderen zo in groep 1-2!
Leerkrachtnieuws
Janneke komt vanaf deze week weer op school. Ze is
hier 2x per week te vinden.
We vinden het fijn haar weer op school te zien. Ze
gaat individuele leerlingen of kleine groepjes
ondersteunen. Wanneer dit goed gaat zal ze de
tijden en later de dagen uitbreiden.
Ouderraad
De ouderraad zoekt versterking! Vind je het leuk om
feestjes te organiseren, de school te helpen en
ondersteunen, je handen een keer uit de mouwen te
steken, dan zoeken we jou!
Heb je belangstelling of wil je meer informatie meld je
dan bij een van de ouderraadsleden van nu. Zij
kunnen je alles vertellen.
Tel. nummer: Roy Nijland (06-22134813)
mail: or.wezeboom@wolderwijs.nl
Kom een keer binnen!
Het mag weer. Ouders mogen ook weer de school
in. Nu is het niet de bedoeling dat we allemaal
tegelijk de school inrennen, maar we willen jullie wel
graag weer verwelkomen.
Volgende week stellen we de school alle dagen
open van 14.00-14.15 uur. Je mag even met je kind in
het lokaal van je eigen kind kijken. Leuk om onze
nieuwe meubels te zien, maar ook waar je kind nu zit.
Ze hebben vast veel te vertellen en veel te laten zien.
Wel het verzoek om alleen het lokaal van je eigen
kind te bekijken en nog niet de hele school door te
lopen. Kies een dag uit en kom even binnen. Zie je
dat het al druk is, wacht dan even buiten en ga iets
later naar binnen. Maak een rondje en blijf niet
hangen/kletsen. Dat kan wel weer op het
schoolplein. We blijven natuurlijk nog wel op elkaar
letten en voorzichtig. Tot volgende week!

Ouderbijdrage
I.v.m. Corona hebben we wat vertraging opgelopen
t.a.v. het incasseren van de ouderbijdrage. Medio
maart zal dit in gang worden gezet.
Feestelijke ouderavond
Op donderdag 14 april hebben we de feestelijke
ouderavond gepland. Al 2 jaar proberen we m.b.v.
Theaterbureau Spring uit Amsterdam een voorstelling
te organiseren. Door Corona was dit steeds niet
mogelijk. Nu wél! Met alle kinderen gaan we 1 grote
voorstelling voorbereiden. Een aantal leerlingen uit
de bovenbouw hebben een rol(letje) met tekst. Deze
moeten ze vóór 14 april oefenen.
We beginnen deze dag ’s middags om 13.00 uur!
(thuis dus lunchen) De kinderen blijven dan
doorlopend op school, tot het programma ’s avonds
eindigt in de Buddingehof. ’s Avonds zal dan de
voorstelling zijn voor alle ouders en andere
belangstellenden. Voor het ‘avondeten’ wordt
gezorgd. Wel graag drinken en wat fruit o.i.d.
meegeven. Het tijdstip van de voorstelling ’s avonds is
19.15 uur.
De kinderen zijn dus ’s ochtends vrij. Mocht dit
problemen opleveren qua opvang, laat het ons dan
even weten.
De kinderen uit groep 4 t/m 8 moeten deze dag de
fiets meenemen, zij fietsen naar het dorpshuis in
Ruinerwold. Voor groep 1-2-3 zouden we het fijn
vinden om een aantal ouders in te schakelen die
deze kinderen naar het dorpshuis kunnen brengen.

Stage
Van 21 maart t/m 1 april komt Lenthe 2 weken stage
lopen bij juf Meggy in groep 1-2.
Peuterochtenden
We hebben weer 3 keer een peuterochtend
gepland. I.v.m. de gewijzigde invulling van de
groep(en)
hebben we
ze dit keer op
de
woensdagen
van 9.0011.00 uur
gepland. Juf
Meggy én juf
Annegré zijn
er dan
allebei.
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12 maart NL Doet
van de
speeltuinvereniging.
Zaterdag 12 maart
gaan we in het
kader van NL Doet
de speeltuin aan de
Ronde Weiden, het
schoolplein en het
speelveld
onderhouden.
Hiervoor zijn wij jullie
hulp nodig.
We zoeken attributen die in het insectenhotel
kunnen, zoals bamboe stokken, bakstenen, hout,
dennenappels, oftewel heb je nog iets liggen, neem
het mee naar school.
Daarnaast zoeken wij ouders, buren, opa's en/of
oma's en kinderen die tussen 10.00 uur en 14.00 uur
een steentje willen bijdragen. Ook al is het maar een
uurtje.
Geef je op
bij: speeltuinverenigingoosteinde@gmail.com Voor
koffie, thee, ranja en wat lekkers wordt gezorgd.
Laten we er samen een gezellige dag van maken!

Hulpactie Oekraïne
Gisteren hebben jullie een brief ontvangen waarin
jullie konden lezen dat we een hulpactie op touw
hebben gezet voor Oekraïne. De eerste lege flessen
en producten komen al binnen op school. Heel fijn!
Tot uiterlijk donderdag 10 maart om 9 uur kan alles
ingeleverd worden in school (bij beide ingangen).
Alvast ontzettend bedankt voor jullie hulp!
Bijlage:
De biebfabriek
Brief hulpactie Oekraïne

Vacature(s)
We zoeken ter versterking van de speeltuinvereniging
enkele nieuwe bestuursleden.
Wij zijn een gezellig team van mensen, die graag wat
betekenen voor de leefbaarheid in de buurt.
Wil je ook meedenken over het plaatsen van nieuwe
speeltoestellen, hou je van het organiseren van leuke
activiteiten of vind je het leuk om bezig te zijn met
fondenswerving?
Of heb je andere kwaliteiten, dan ben je van harte
welkom. Meld je bij een van de bestuursleden van de
speeltuinverenging.
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