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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. 

 

Datum Activiteit  

Di. 5 april Nationale Buitenlesdag 

Woe. 6 april Peuterochtend 9.00-11.00u 

Vrij. 8 april Verg. leerlingenraad 

Ma. 11 april Schrijversbezoek op school 

voor gr. 1-2-3 

Don. 14 april Feestelijke ouderavond 

Vrij. 15 april Goede vrijdag 

Ma. 18 april 2e paasdag  

Woe.20+do 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) 

Woe. 11 mei *Inloopspreekuur CJG v.a. 

8.00 uur 

*luizencontrole  

di. 17 mei Studie middag leer- 

Krachten: lln vrij (OVB!) 

Woe. 18 mei *Peuterochtend 9-11u 

*Perenbomenwandeltocht 

(ovb) 

Vrij. 20 mei Nieuwsbrief  

Don. 26 mei Hemelvaartsdag  

Vrij. 27 mei Vrije dag 

Zat. 28 mei Oud papier: 

Helpers: Karsten-Nijland 

 

Leerlingennieuws 

Jindra (groep 4) en Abigail (groep 8) de Vries zijn 

maandag 28 maart gestart bij ons op school. We 

wensen ze een fijne tijd op obs De Wezeboom 

Jaïra Vermeer is verhuisd naar Dwingeloo en heeft 25 

maart al afscheid genomen.  

Joëlle en Jasmyn Brouwer hebben vandaag ook 

afscheid genomen van onze school.  

 

Schrijversbezoek  

Maandag 11 april komt schrijver Pim Lammers bij 

groep 1 t/m 3 in de klas om te vertellen over zijn 

beroep en de boeken die hij heeft geschreven. 

 

Sportdag/Koningsspelen 

Op vrijdag 22 april 

hebben we de sportdag 

gepland. Samen met De 

Dissel en De 

Arendsvleugel hebben 

we weer een leuk, 

gevarieerd programma 

bedacht! 

 

De kinderen van groep 1-2 hebben hun eigen 

programma, binnen, in de sporthal in Ruinerwold. 

Ook samen met groep 1-2 van De Dissel/De 

Arendsvleugel. Wél blijven ze als groep (school) bij 

elkaar en worden niet gehusseld met andere 

scholen. 

 

Groep 1-2 is ’s middags vrij!!  

Groep 3 t/m 8 heeft een middagprogramma dat 

duurt tot 15.00 uur. Dus ze zijn een uur later ‘vrij’ dan 

anders.  

 

We zijn nog aan het onderzoeken of we deze dag de 

gymbus kunnen inzetten om groep 1 t/m 4 naar 

Ruinerwold te brengen (en weer op te halen). 

Groep 5 t/m 8 gaat in ieder geval op de fiets. 
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Feestelijke ouderavond donderdag 14 april 

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 van groep1-2 hebben een pauze in het 

programma staan van 15.00 tot 17.00 uur. Om 15.00 

zijn ze klaar met het programma op school en 

kunnen de kinderen naar huis (mocht dit problemen 

opleveren, laat het ons even weten). Anders wordt 

de dag wel erg lang voor de jongste kinderen. We 

verwachten de kinderen om 17.00 uur, liefst niet 

eerder, in de Buddingehof voor de generale repetitie 

(kleding voor de voorstelling thuis al aan doen). 

Graag jullie zoon/dochter zelf brengen (of onderling 

even overleggen om samen te rijden). 
 

De kinderen uit groep 5 t/m 8 moeten deze dag de 

fiets meenemen, zij fietsen naar het dorpshuis in 

Ruinerwold. Voor groep 3-4 zouden we het fijn vinden 

om een aantal ouders in te schakelen die deze 

kinderen naar het dorpshuis kunnen brengen. Vertrek 

bij school: 16.45 uur. 

 

Prijsje voor de verloting 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eindtoets groep 8 

Op woensdag 20 en 

donderdag 21 april is de 

eindtoets voor groep 8. We 

nemen dit jaar de “Route 

8” eindtoets af 

(voorgaande jaren de Cito 

eindtoets). Route 8 is een 

adaptieve, digitale eindtoets. Vooraf worden de 

leerlingen van groep 8 goed geïnstrueerd over de 

werkwijze van deze toets.  

 

 

Vakantieregeling 2022-2023 

 

 
 

 
HVO-GVO aanmelding nieuwe schooljaar  

Er is afgelopen maandag een opgaveformulier 

meegegaan met de leerlingen van groep 4 t/m 7 om 

te inventariseren welke behoefte er leeft onder de 

ouders voor HVO/GVO lessen. Het gaat dan om de 

lessen voor volgend schooljaar. Verdere informatie is 

te vinden in de 

toegevoegde brief bij het 

opgaveformulier.  

Wilt u, na het ingevuld te 

hebben, het briefje z.s.m. 

weer meegeven met uw 

zoon/dochter? Graag uiterlijk 

vrijdag 8 april.  
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Wat te doen na een besmetting? 

Ik heb contact gehad met de GGD over de tijd van 

immuniteit na een corona besmetting. Eerder gaf 

men aan dat als je Corona had gehad je de eerste 8 

weken niet meer hoeft te testen. Ook als je opnieuw 

klachten kreeg. Ze gingen ervan uit dat je deze 

periode nog immuun zou zijn. Ik kreeg steeds meer 

signalen dat bv. kinderen ook binnen deze 8 weken 

een herbesmetting kregen. Ook de GGD krijgt deze 

signalen. Deze vraag is voorgelegd aan een arts en ik 

ben hierover teruggebeld. Het is op dit moment nog 

wel onduidelijk hoe het precies zit. De richtlijn van 8 

weken lijkt inderdaad achterhaalt. Het risico op 

herbesmetting lijkt sneller te gaan. Het RIVM heeft dit 

nog niet aangepast, maar het advies is nu wel als je 

na 3 weken opnieuw klachten krijgt je wel weer te 

laten testen. Dan is een zelftest in dit geval beter. Een 

PCR test is nauwkeuriger, maar kan nog positief 

testen op restanten van de vorige besmetting. Test je 

met een zelftest positief dan moet je ervan uitgaan 

dat je opnieuw besmet bent en geldt dus ook 5 

dagen isolatie. Ook is het advies om je na 3 weken 

na je eigen besmetting weer te testen als je in 

contact bent geweest met een positief besmet 

persoon. 

  
 

 

Online thuisonderwijs 

Door de positieve besmettingen op school krijgen we 

steeds meer leerlingen die thuisonderwijs willen 

volgen. Dit kan natuurlijk altijd! We kijken of het 

mogelijk is om de werkboeken ed. ’s ochtends op tijd 

al klaar te leggen, zodat het opgehaald kan worden. 

Mocht dit niet lukken, kan het na schooltijd 

opgehaald worden. 

 

Om de continuïteit en de rust in de klas enigszins vast 

te houden willen we met de kinderen die thuis 

inloggen via Teams (en dus online meedoen met de 

instructies) het volgende afspreken: 

Er zijn 3 momenten dat de juf je belt: 

1. tussen 8.30-9.00 uur 

2. na de ochtendpauze (rond 10.30 uur) 

3. na de middagpauze (rond 12.30 uur) 

Tussendoor ga je zelfstandig aan het werk. Mocht je 

een vraag hebben, schrijf je die op en stel je die het 

volgende moment dat de juf contact met JOU 

opneemt. 

Tijdens de IPC opdrachten ’s middags kan er per keer 

bekeken worden of het handig is dat er online 

aangesloten kan worden. Of er kan met een maatje 

gewerkt worden, die dan even apart de 

thuiswerkende leerling belt via Teams. 

 
Bijlage:  

- JOGG weetje april 

 

 


