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www.dewezeboom.nl
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Een gezamenlijke uitgave van team, ouderraad en MR

Datum
Zat. 1 februari
Ma. 3 februari
Woe. 5 februari

Vrij. 7 februari

Zat. 8 februari
Ma. 10 februari
di. 11 februari
Vrij. 14 februari
17 t/m 21 febr
Zat. 22 februari
Do. 27 februari
Vrij. 28 februari
Woe. 4 maart

Do. 5 maart
Vrij. 6 maart
di. 10 maart
Woe. 11 maart
Do. 12 maart
Do. 19 maart
Vrij. 20 maart
Woe. 25 maart
Do. 26 maart
Vrij. 27 maart
Zat. 28 maart
Ma. 30 maart

Activiteit
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 leerlingenraad
Oud ijzer actie
Spreekuur jeugdarts (op
uitnodiging)
Basketbalclinic gr. 5 t/m 8
sporthal Ruinen:15.00-16.30
Nieuwsbrief
Voorjaarsvakantie
Oud papier
Peuterochtend 10-12 uur
Gr. 7-8 schaatsen
Heerenveen
*MR vergadering
*volleybaltoernooi gr. 5 t/m 8 in
Zuidwolde
Gastles gr. 7-8 Preventie Halt
Nieuwsbrief
Start Scala lessen groep 3-4
*Inloop CJG 8.00-9.00 uur
*Open dag Wolderwijs
GMR vergadering
Kangoeroewedstrijd (rekenwedstrijd) op school
*Nieuwsbrief
*gr. 5-6 Hunebed museum
Grote Rekendag
Peuterochtend 10-12 uur
Vergadering leerlingenraad
Oud papier
OR vergadering

Schaatsen groep 7-8 (reminder)
Wegens het 100-jarige bestaand van de ijsvereniging
Ruinerwold, worden alle leerlingen 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.
Scala
De scala lessen voor groep 3-4 zijn gepland op:
Dinsdag 10 maart
Woensdag 18 maart
Dinsdag 24 maart
Dinsdag 31 maart
Schoolfruit
Volgende week wordt het weer smullen.
Woensdag: pomelo
Donderdag: waspeen
Vrijdag: peer
Lust uw kind dit fruit niet? Dan kunt u op deze dag zelf
fruit meegeven.
We zullen u via Parro ook op de hoogte houden wat er
elke week op het menu staat.

Schooljaar 2019-2020
1

Feestelijke ouderavond
Op donderdag 2 april komt Theaterprojectenbureau Spring uit Amsterdam bij ons op school om
samen met de kinderen een voorstelling in te
studeren. ’s Avonds zal dan de feestelijke
ouderavond zijn.
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.
Deze dag combineren we met de
verjaardagviering van alle leerkrachten van onze
school. Daarom krijgen de kinderen tussendoor
van ons te eten en te drinken. Het tijdstip van de
voorstelling ’s avonds horen jullie zo spoedig
mogelijk.
De kinderen zijn dus ’s ochtends vrij. Mocht dit
problemen opleveren qua opvang, laat het ons
dan even weten.
Oud ijzer actie
Zaterdag 8 februari organiseert
belangenvereniging Oosteinde, de ouderraad van
basisschool de Wezeboom en de
Speeltuinvereniging een oud ijzer actie. Het doel
van deze actie is om geld in te zamelen voor
bestaande of nieuwe initiatieven in Oosteinde.
Vanaf 9.00 tot 14.00 uur kan zaterdag 8 februari
het oud ijzer e.d.
ingeleverd worden
bij de Wezeboom.
Op deze dag is de
Schoolstraat tijdelijk
even
éénrichtingsverkeer.
Inrijden vanaf de
Wolddijk. Naast oud
ijzer kunnen elektrische apparaten (alles waar een
stekker aanzit) ook ingeleverd worden.
Een aantal voorbeelden van wat er allemaal
ingeleverd kan worden: fietsen, wasmachines,
elektrische gereedschappen, oude TV, elektrische
apparaten, kabels, cv ketels, accu’s, ijzer, messing,
koper, zink, lood, aluminium, rvs, koelkasten en
diepvriezers.

Contactgesprekken
We willen graag de
voortuitgang van jullie
kinderen bespreken tijdens
een 10-minuten gesprek.
Deze gesprekken hebben
we gepland in de week
van 10 t/m 14 februari. Via
Parro hebben jullie vast al
een bericht voorbij zien
komen. Via Parro kunnen
jullie je opgeven. We hopen dat iedereen in de
gelegenheid is om te komen. Zit er geen passende tijd
bij, dan graag even een van de leerkrachten
aanschieten, dan is er vast een ander moment te
plannen.
Voor groep 8 leerlingen en ouders wordt het advies voor
het voortgezet onderwijs besproken, hiervoor reserveren
we meer tijd. Het is van belang dat de kinderen van
groep 8 ook aanwezig zijn tijdens dit gesprek, aangezien
het om hun vervolgonderwijs gaat.
De kinderen uit groep 3 t/m 8 krijgen vrijdag 7 februari
hun rapport mee naar huis. De kinderen van groep 1-2
krijgen 1 keer per schooljaar een rapport, dit is aan het
einde van het schooljaar.
Theatervoorstelling “Puber in Huis”
Op 13 februari 2020 organiseert het
Centrum voor Jeugd en Gezin De Wolden Hoogeveen
een theateravond voor ouders van pubers.
Marina van der Wal komt een theatervoorstelling
verzorgen in de Tamboer te Hoogeveen, genaamd
‘Puber in Huis’.
Ouders woonachtig in De Wolden en Hoogeveen krijgen
een kaartje cadeau zolang de voorraad strekt.
De avond is behalve leuk, ook zeker informatief en
zoomt bijvoorbeeld in op jongeren en middelengebruik.
De ouders van
leerlingen uit
groep 7 en/of
8 hebben
inmiddels een
link ontvangen
waarmee ze
kaartjes
kunnen
bestellen.

Wilt u graag dat het oud ijzer e.d. bij u thuis
opgehaald wordt, dan kunt u bellen met Joost
Kaper (06-54647703) of Edwin Weide (06-23792329).
Of u kunt een mail sturen naar
belangenvereniging.oosteinde@gmail.com
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