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                    Obs De Wezeboom 

                    Schoolstraat 28 
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                    0522-481330 
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                    www.dewezeboom.nl  

                                                                                            o.b.s. de Wezeboom 

                    OR: or.wezeboom@wolderwijs.nl 
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Een gezamenlijke uitgave van team, ouderraad en MR          

 

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. 

 

Leerlingennieuws 

Joëlle en Jasmyn Brouwer gaan verhuizen naar 

Meppel. Helaas gaan zijn obs De Wezeboom 

verlaten per 1 april. We wensen de meiden een 

hele fijne tijd op obs De Sprinkels in Meppel. 

 

Datum Activiteit  

Woe. 23 maart  Wolderwijsdag; leerlingen 

vrij!! 

Zat. 26 maart Oud papier  

Helpers: Boxma – van 

Veldhoven 

Woe. 30 maart *CJG inloopspreekuur v.a. 

8.00 uur 

*Grote Rekendag 

Vrij. 1 april Nieuwsbrief  

Di. 5 april Nationale Buitenlesdag 

Woe. 6 april Peuterochtend 9.00-11.00u 

Vrij. 8 april Verg. leerlingenraad 

Don. 14 april Feestelijke ouderavond 

Vrij. 15 april Goede vrijdag 

Ma. 18 april 2e paasdag  

di. 20+woe 21 april Eindtoets voor groep 8 

Vrij. 22 april *Nieuwsbrief 

*sportdag/Koningsspelen 

Zat. 23 april Oud papier 

Helpers: De Wekker-Lok 

Ma. 25 april t/m 

vrij. 6 mei 

Meivakantie  

Woe. 27 april Koningsdagvoetbal in 

Koekange 

Woe. 4 mei Dodenherdenking (gr. 7) 

Zat. 7 mei Bloemetjesmarkt (ovb) 

 

Sponsorloop  

Wat hebben we een genoten tijdens de sponsorloop 

vorige week donderdag! De kinderen deden stuk voor 

stuk ontzettend hun best om zoveel mogelijk rondjes te 

lopen. Het weer was ook fantastisch, net als het publiek 

dat enthousiast de kinderen aanmoedigde. Fijn dat er 

zoveel betrokken ouders/ opa’s/oma’s en andere 

belangstellenden waren. De opbrengst was ruim €1100! 

 

Grote rekendag 

Woensdag 30 maart is de grote rekendag. Op deze dag 

werken de kinderen aan een groot rekenproject met de 

klas. Thema dit jaar is: “Bouwavonturen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitenlesdag 

Dinsdag 5 april doen we mee aan de Nationale 

Buitenlesdag. Op deze dag geven leerkrachten in heel 

Nederland buiten les. Dat is niet alleen goed voor de 

leerprestaties en gezondheid van kinderen, maar het is 

ook nog eens heel leuk! Buiten leren kinderen op 

onderzoekende en 

speelse wijze, én kunnen 

lessen eenvoudig 

gecombineerd worden met 

bewegen.   
 

Schoolkamp 

Om alvast de datum te noteren: 13-14-15 juni (ma-di-

woe) gaat groep 7-8 op schoolkamp naar 

Schiermonnikoog.  
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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.  

 

Vanaf 11.45 uur verwachten we de kinderen op 

school.!  (let op: de tijd is een uur vervroegd, i.v.m. 

de doorloop van het programma!!) (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. 

 

Tijdens deze avond is er 

ook een verloting. We 

willen jullie vragen om 

hiervoor een prijsje 

beschikbaar te stellen. 

Deze prijsjes kunnen op 

school afgegeven 

worden. Alvast bedankt 

hiervoor! De ouderraad 

zorgt ook nog voor extra prijsjes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kledingadviezen voor de feestelijke ouderavond 

(richtlijnen!) 

 

Groep 1-2 plantagekinderen: wit / rood  

witte basiskleding, rode zakdoek met 

knopen op het hoofd 

 

groep 3-4 handelaren: zwart / wit  

zwarte basiskleding 

 

groep 5-6 karateka’s: geel / zwart  

gele basiskleding 

 

groep 7-8 piraten: bont gekleurd  

van glitterjasjes tot streepjes T-shirts, tot de 

knieën afgeknipte wijde broeken, wijde 

rokken, ooglappen, neppapegaaien, 

plastic dolken enz.  

 

spelersgroep  

Droogstoppel paarse knickerbocker, gele 

beenwarmers, crême overhemd 

met gouden knopen, bruine, 

breedgerande 

hoed (driesteek) met veren  

 

Koek   grijze pofbroek, wit overhemd 

(XL), bruine driesteek, 2 jeneverkruiken  

 

Joost(en) zwarte pandjesjas, zalmkleurige 

knickerbocker, 

witte beenwarmers,  wit overhemd, 

wit befje, zwarte riem  

 

tante De Cost grijze lange rok, wit bloesje zonder 

mouwen, witte kraag, zwarte 

omslagdoek, wit kanten mutsje  

 

tante De Baet paarse lange rok, bruine blouse, 

paars jasje, bontje, bruine panty, 

bruine hoed met paarse sjaal  

 

Bloody Mary paarsgrijze kanten 

rok, paarsgrijs topje met lange 

mouwen, witte kanten broek, wit 

korset, grijze driesteek met gesp, 

gouden kettingen  

 

Melita Valdez   wit-groen-gele poncho, witte 

broekrok, witte blouse, zwart bolhoedje  

 

Li Chi   geel judopak, geel chinees hoedje 

met zwarte vlecht  
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Hulp aan Oekraïne 

Wat heeft iedereen flink 

bijgedragen aan de hulpactie 

voor Oekraïne! Onze hartelijke 

dank hiervoor. Donderdag 10 

maart hebben we een mooi 

aantal pakketten met spullen 

weggebracht naar 

Ruinerwold (inzamelpunt). Gijs 

en Thom hebben geholpen 

om de lege flessen in te 

leveren. We hebben voor ruim 

85 euro ingeleverd. Op dat 

moment bleek dat de COOP 

het bedrag ging 

verdubbelen! Daarnaast hebben we nog voor 

bijna 30 euro blikken met groente en fruit gekocht. 

Ook dat daarna naar de Dissel gebracht. In de 

winkel gaf een man spontaan 2 lege kratjes voor 

het goede doel! 

Wolderwijs sponsort 

de actie met 75 

euro per locatie. 

Daar hebben we 

flessen water van 

gekocht. Als kers 

op de taart zijn Gijs 

en Thom nog 

gefilmd door RTV 

Drenthe!! Een 

topmorgen. Waar 

een kleine school 

groot in kan zijn! 

 

 

 

 

Versoepelingen 

Vanaf woensdag 23 maart vervalt het dragen van 

mondkapjes in het OV. Dat betekent dat ook wij 

geen mondkapjes meer hoeven te dragen bij het 

vervoer naar bv. de sporthal of naar een excursie. 

Het 2x per week preventief testen voor leerlingen 

van groep 6 t/m 8 en medewerkers vervalt. Je 

hoeft niet meer te testen als je geen klachten 

hebt. Voor iedereen met klachten blijft gelden: blijf 

thuis en doe een (zelf) test. Bij een negatieve 

uitslag mag je naar school. 

Verder blijven we ons uiteraard aan de 

basismaatregelen houden. 

 

 

MR obs de Wezeboom 

Op woensdag 9 maart heeft de MR weer vergaderd, dit 

keer op school. 

De start van de vergadering was samen met de OR, 

hierna hebben we afzonderlijk verder vergaderd. 

  

De volgende gezamenlijke punten zijn besproken: 

- Vragen en opmerkingen van ouders; moeten 

besproken worden bij de juiste raad. Ouders 

worden hier evt. ook op geattendeerd. 
- OR en MR zullen op 2 momenten samen 

vergaderen; rond november (thema; kerst) en 

rond maart (thema; feestelijke ouderavond). 
- We staan samen voor de verkeersveiligheid! We 

pleiten voor een eenrichting tijdens 

halen/brengen en bekijken hoe het parkeren om 

en nabij de school beter kan. 
  

De volgende punten zijn in de MR besproken: 

- Definitief verslag van de audit is bekeken. Op de 

volgende vergadering gaan we hier nader op in. 

- Het splitsen van groep 1-2 en groep 3 bevalt aan 

alle kanten goed. 

- Overzicht resultaten Cito M-toetsen; de resultaten 

zijn in de MR vergadering toegelicht.  

- Afname Bareka; automatiseren rekenen. 

- GMR; sollicitatieprocedure voor nieuwe 

bestuurder Wolderwijs zal worden opgestart. 

Wolderwijs heeft een nieuwe beleidsmedewerker; 

een directeur/IB-er vanuit Wolderwijs. 

  

Wanneer er vragen en opmerkingen zijn, kunt u contact 

opnemen met de oudergeleding van de MR via 

mr.wezeboom@wolderwijs.nl. 

 

 
Bijlage:  

- Geen 
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