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Jaargang 18, nummer 14                                                                                Oosteinde,  14-02-2020 

 
                    Obs De Wezeboom 

                    Schoolstraat 28 

                    7961 NJ Ruinerwold 

                    0522-481330 

                    directeur.wezeboom@wolderwijs.nl 

 

                    www.dewezeboom.nl  

                                                                                            o.b.s. de Wezeboom 

                    OR: OR@dewezeboom.nl 

                                                                            MR: MR@dewezeboom.nl 

                               

Een gezamenlijke uitgave van team, ouderraad en MR          

 

Datum Activiteit  

Zat. 22 februari Oud papier 

Do. 27 februari Peuterochtend 10-12 uur 

Vrij. 28 februari Gr. 7-8 schaatsen 

Woe. 4 maart *MR vergadering 

*volleybaltoernooi gr. 5 t/m 8 in 

Zuidwolde 

Do. 5 maart Gastles gr. 7-8 Preventie Halt 

Vrij. 6 maart Nieuwsbrief  

di. 10 maart Start Scala lessen groep 3-4 

Woe. 11 maart *Inloop CJG 8.00-9.00 uur 

*Open dag Wolderwijs 

Do. 12 maart GMR vergadering 

Do. 19 maart Kangoeroewedstrijd (reken-

wedstrijd) op school 

Vrij. 20 maart *Nieuwsbrief 

*gr. 5-6 Hunebed museum 

Woe. 25 maart Grote Rekendag 

Do. 26 maart Peuterochtend 10-12 uur 

Vrij. 27 maart Vergadering leerlingenraad 

Zat. 28 maart Oud papier 

Ma. 30 maart OR vergadering 

Do. 2 april Feestelijke ouderavond 

13.00u aanvang school! 

Vrij. 3 april *nieuwsbrief 

di. 7 april Nationale Buitenlesdag 

Woe. 8 april *Inloop CJG 8.00-9.00 uur 

*MR vergadering 

*afsluiting leesvirus gr. 5-6 

Vrij. 10 april Goede vrijdag; vrije dag 

Ma. 13 april 2e paasdag; vrije dag 

Woe. 15 april *Eindtoets groep 8 

*Knotshockeytoernooi gr. 3-4 

Do. 16 april Eindtoets groep 8 

Vrij. 17 april Nieuwsbrief 

Ma. 20 april *GMR vergadering 

*OR vergadering 

Do. 23 april Peuterochtend 10-12 uur 

Vrij. 24 april Sportdag Ruinerwold 1 t/m 8 

 

 

Ontdek je talenten, leer nieuwe dingen en doe mee met 

leuke activiteiten!  

 

Agenda Februari  

18 februari: Mixed zaalvoetbaltoernooi Ruinen   

18 februari: Paardencoachclinic Koekange  

20 februari: Kidstraining: superhelden workout Outdoor 

Nijstad    

20 februari: BiebFabriek Lego WeDo Ruinerwold 

21 februari: Crazy Hair Disco De Wijk  

25 februari: Sportieve les: hockey en voetbal De Wijk  

27 februari: Sportinstuif Ruinerwold   

 

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 Kind Centrum team De 

Wolden. Dit team bestaat uit de jongerenwerkers, 

cultuurcoaches en de sportfunctionarissen van De 

Wolden. Het KC team heeft als doel de 

ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.  
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Bedankje  

Beste ouders, leerlingen en leerkrachten van de 

Wezeboom, 

 

Na 4 leuke jaren gewerkt te hebben als school 

maatschappelijk werker bij Welzijn de Wolden en 

verbonden aan de Wezeboom, heb ik per 5 maart 

een andere uitdaging gevonden. Ik ga als 

orthopedagoog werken in Dronten. Mijn collega 

Daniëlle Vreeburg zal vanuit het school 

maatschappelijk werk de nieuwe contactpersoon 

worden voor de Wezeboom. Haar mailadres is: 

daniëllevreeburg@welzijndewolden.nl. Zij zal de 

geplande inloop uren op school ook aanwezig zijn. 

Ik wil jullie via deze weg bedanken voor het leuke 

contact, de samenwerking en het vertrouwen. 

 

Met vriendelijke groet, Suzanne Scholtens 

 

In de bijlage kunnen jullie een document vinden 

waarin Daniëlle Vreeburg zich aan jullie voorstelt. 

 

 

Ziekte 

Helaas heeft de griep ook De Wezeboom bereikt. Niet 

alleen bij een groot aantal leerlingen maar ook bij 

leerkrachten. Donderdag was Janneke afwezig en vrijdag 

Saskia. En invalkrachten……niet beschikbaar. Wij gaan 

ook steeds meer merken dat het leerkrachten tekort ook 

hier voelbaar wordt. Maar gelukkig hebben wij een heel 

flexibel team en staan wij altijd, waar mogelijk, voor elkaar 

klaar. Donderdag hebben onze stagiaires samen groep 

3/4 gedraaid onder verantwoordelijkheid van de 

leerkrachten. De mappen liggen altijd klaar en er is altijd 

ver genoeg vooruit gepland dat we zo verder kunnen 

werken met de lesstoffen. Fijn dat ook de stagiaires zo 

flexibel zijn om dit op te pakken. 

Vrijdag was Marchien bereid om de groep over te nemen 

zodat ook groep 5/6 gewoon het programma kon volgen. 

Fijn dat we niet de groepen hoeven op te splitsen of zelfs 

een groep naar huis zouden moeten sturen. Het team 

pakt dit samen op. Daar zijn wij heel trots op! En de 

leerlingen krijgen gewoon de lessen waar ze recht op 

hebben. 

 

Vakantie 

Het is vakantie! Uitrusten, genieten en doen waar je zin in 

hebt! De weerstand weer opbouwen zodat we straks met 

een volle accu weer aan de slag kunnen. Wij hopen dat 

iedereen volop kan genieten van de vakantie en dat de 

griep niet nog meer mensen raakt. 

Fijne vakantie allemaal! 

 

 

Bijlage: 

- Daniëlle Vreeburg, onze nieuwe 

schoolmaatschappelijk werker, stelt zich voor. 

 

 

  

 


