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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. 20 maart *gastles ‘teken en eiken-

processie rups’ voor gr. 6-7-8 

*GMR vergadering 

Vrij. 24 maart Bezoek groep 3-4-5 boerderij  

Ma. 27 maart Theoretisch verkeersexamen 

Groep 7-8 (op school) 

Woe. 29 maart Grote rekendag 

Don. 30 maart Peuterochtend 10-12 uur 

Vrij. 31 maart *Nieuwsbrief 

*Vergadering leerlingenraad 

Di. 4 april Nationale buitenlesdag 

Woe. 5 april Paasontbijt + eieren zoeken 

(OR regelt dit) 

Don. 6 april Feestelijke ouderavond 

Vrij. 7 -10 april  Paasweekend  

Woe. 12 april Inloop CJG 8.00-9.00 uur 

Ma. 17 april Schrijver in de klas bij groep 6-

7-8? 

di. 18 april Studiemiddag leerkrachten; 

leerlingen vrij! 

Don. 20 april Peuterochtend 10.00-12.00uur 

Vrij. 21 april *Nieuwsbrief 

*Sportdag/Koningsspelen 

Don. 27 april Koningsdagvoetbal? 

Don. 4 mei Dodenherdenking; groep 7 

wordt uitgenodigd om bij de 

herdenking in de kerk te 

Blijdestein te zijn. 

Ma. 24 april t/m 

vrij. 5 mei 

Meivakantie  

 

Feestelijke ouderavond  

Op donderdag 6 april hebben we onze feestelijke 

ouderavond gepland. De Klankenkaravaan komt op 

school om met alle kinderen een voorstelling in 1 dag 

in te studeren; “Een wereld(s)feest”. De kinderen 

worden deze dag om 12.30 uur verwacht op school. 

Alle kinderen kunnen om 17.00 uur weer opgehaald 

worden bij school. Dan hebben ze even een rust- en 

eetmoment thuis. 

Vanaf 18.30 uur is de inloop in de Buddingehof in 

Ruinerwold. 

De voorstelling voor ouders en andere 

belangstellenden begint om 19.00 uur.  

 

De kinderen zijn deze ochtend dus vrij. Mocht dit 

problemen geven qua opvang, laat het even weten 

op school. 

 

Kleding feestelijke ouderavond: 

Groep 1-2: Azië: → zwart-rood                                 

Groep 3-4-5: Zuid-Amerika/Brazilië → groen-geel 

Groep 6-7-8: Australië → wit T-shirt dat beschilderd 

mag worden                                                                

Groep 6-7-8: Afrika → aardetinten: bruin o.i.d. 

Deze avond kunnen jullie weer lootjes kopen bij de 

ouderraad: 1 lootje = €1, 6 lootjes voor €5 → graag 

contant betalen 

Wil ieder gezin zorgen voor een prijsje voor de 

verloting? Dit prijsje kan ingeleverd worden bij de 

leerkrachten, die verzamelen het op 1 plek in school. 

 

Luizencontrole 

Na elke vakantie komen de luizenpluisouders weer in 

actie. Er zijn deze ronde (gelukkig) geen luizen 

gespot! 
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Kangoeroewedstrijd 

Afgelopen donderdag, 16 maart 

hebben een aantal rekenkanjers 

van groep 4 t/m 8 meegedaan 

aan de kangoeroewedstrijd. 

De W4Kangoeroewedstrijd is een 

reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op 

heel veel scholen wordt georganiseerd en door heel 

veel leerlingen wordt gemaakt. In Nederland doen er 

ongeveer 140.000 leerlingen mee op 2350 scholen. 

Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende 

vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje 

creativiteit, een flits van inzicht, vragen. Vijf 

antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er 

goed. Welke?  De eerste vragen zijn makkelijk, maar 

gaandeweg worden ze steeds lastiger. 
Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen?   

De W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd heeft 

als doel je te laten ervaren dat wiskunde (en 

rekenen) heel leuk en uitdagend kan zijn, voor 

iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond 

stel hersens en het kan geen kwaad die eens te laten 

kraken. Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht. En 

wat is er leuker dan te laten zien dat je meer kunt 

dan jouw docent van je had verwacht! Bovendien 

kun je nog leuke prijzen winnen ook ...   

Onze rekenkanjers hebben gemotiveerd en 

geconcentreerd gewerkt. Soms was het best lastig!  

Zodra we resultaten hebben delen we dit uiteraard 

met de leerlingen. 

 

GVO/HVO 

Binnenkort kunnen de leerlingen zich weer opgeven 

voor GVO/HVO les voor volgend schooljaar. Het gaat 

dan om de kinderen die volgend jaar in groep 5 t/m 

8 zitten (de huidige groep 4 t/m 7 dus). Juf 

Mariejanne komt woensdag 22 maart op school om 

een GVO gastles te geven. 

 

Plan Buitengoed 

Hebben jullie de enquête al ingevuld? Op school 

staat een ‘brievenbus-doos’ waar de papieren 

versies in gedeponeerd kunnen worden. 

 

Fietsenkeuring 

VVN (Veilig Verkeer Nederland) komt op donderdag 

30 maart de fietsen keuren van de kinderen van 

groep 3 t/m 8. Mochten er nog wat verbeterpunten 

aan de fiets zitten, graag vooraf even checken thuis. 

(bv of het licht het doet).  

 

MR obs de Wezeboom 

Op woensdag 13 maart heeft de MR vergaderd. Het 

eerste deel was een gezamenlijke vergadering met 

de OR. De vergadering was op school. 

De volgende punten zijn in de OR/MR besproken: 

- Mededelingen vanuit de OR; er zijn 

gesprekken met de gemeente over 

dorpsactiviteiten waarbij geld verdiend kan 

worden ten compensatie van het oud 

papiergeld. Er is een waterkraantje geplaatst 

bij het speelveldje. 

- Corona werkgroep (directie); nieuwe regels 

vanuit de regering. Je mag nu ook met 

corona naar school. Dit wordt besproken in 

de werkgroep, waarna er duidelijke 

informatie naar de ouders zal komen. 

- Evaluatie zakelijke ouderavond; mooie 

opkomst. 

- Er is veel gesproken over het voetbalveldje en 

het herstel hiervan. Hopelijk komt hier 

binnenkort schot in. 

De volgende punten zijn in de MR besproken: 

- Er was veel deelname aan de laatste 

buitenschoolse activiteit (schoolvolleybal). 

Wat fijn! 

- WMK kaart: aanbod onderwijstijd en afsluiting 

(door team ingevuld) besproken. Hier 

kwamen geen verbeterpunten uit. 

- Het subsidiegedeelte van de gemeente voor 

gymlessen op school wordt stopgezet. Geld 

gaat nu naar de verenigingen. Heel jammer. 

Dit betekent dat de leerkrachten ook weer 

gymlessen zullen geven. 

- Formatie 2023-2024; eerste opzet is gedeeld. 

Wordt nog besproken in het team. We streven 

ernaar om dit zo snel mogelijk te delen met 

alle ouders. 

- 4e Jaars studenten Pabo binnen de school. 

Het team vindt het belangrijk om studenten 

op te kunnen leiden. Vandaar ook  Pabo en 

SPW studenten in de groepen. 

- De analyses van de Cito M-toetsen worden 

nog besproken. De leerkrachten zijn hier druk 

mee bezig. 

- Dit was Marchiens laatste MR vergadering. Wij 

zullen nog op gepaste wijze haar bedanken 

en afscheid van haar nemen. 

 

De volgende vergadering zal zijn op 

woensdagavond 24 mei. 

 

Wanneer er vragen en opmerkingen zijn, kunt u 

contact opnemen met de oudergeleding van de MR 

via mr.wezeboom@wolderwijs.nl.  
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