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Datum
di. 10 maart
Woe. 11 maart
Do. 12 maart
Do. 19 maart
Vrij. 20 maart
23-27 maart
Woe. 25 maart
Do. 26 maart
Vrij. 27 maart
Zat. 28 maart
Ma. 30 maart
Do. 2 april
Vrij. 3 april

di. 7 april
Woe. 8 april

Vrij. 10 april
Ma. 13 april
Woe. 15 april
Do. 16 april
Vrij. 17 april
Ma. 20 april

Do. 23 april
Vrij. 24 april
Ma. 27 aprilwoe 6 mei
Ma. 4 mei

Activiteit
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
Week van het geld
Grote Rekendag
Peuterochtend 10-12 uur
Vergadering leerlingenraad
Oud papier
OR vergadering
Feestelijke ouderavond
13.00u aanvang school!
*nieuwsbrief
*kijkmoment IPC groep 7-8;
15.30-16.30 uur
Nationale Buitenlesdag
*Inloop CJG 8.00-9.00 uur
*MR vergadering
*afsluiting leesvirus gr. 5-6
Goede vrijdag; vrije dag
2e paasdag; vrije dag
*Eindtoets groep 8
*Knotshockeytoernooi gr. 3-4
Eindtoets groep 8
Nieuwsbrief
*gastspreker groep 7-8 WOII
*GMR vergadering
*OR vergadering
Peuterochtend 10-12 uur
Sportdag Ruinerwold 1 t/m 8
*Meivakantie
*6 mei IPC studiedag lkr.
Dodenherdenking kerk gr. 7

Vragenlijst
Afgelopen week is de 2-jaarlijkse tevredenheidspeiling
uitgezet. Ouders, leerkrachten én leerlingen van groep 5
t/m 8 worden gevraagd deze lijst in te vullen. De
resultaten worden besproken en geanalyseerd zodat we
weer een stapje verder kunnen in onze ontwikkeling. We
blijven bouwen aan de kwaliteit van De Wezeboom. Dit
jaar hebben we de vragenlijst voor het eerst uitgezet
vanuit ParnasSys (WMK = werken met kwaliteit). Het
invullen is anoniem.
Elk gezin heeft afgelopen maandag een mail
ontvangen met de inloggegevens en/of link naar de
vragenlijst. Wij willen u vragen deze lijst in te vullen. Op
dit moment heeft 25 % van de gezinnen de lijst al
ingevuld. We gaan uiteraard voor een veel hoger
percentage. Hoe hoger, hoe betrouwbaarder de
uitslag! Wij gaan er dan ook vanuit dat u 5 á 10 minuten
van uw tijd wilt investeren om de vragenlijst in te vullen. U
hebt nog tot vrijdag 13 maart de tijd.
De leerlingen vullen de vragenlijst op school in. Ook de
leerlingen krijgen allemaal een eigen inlog en voor hen
geldt ook dat het anoniem is.
De resultaten worden in het team en met de MR
besproken. Uiteraard ontvangen jullie via de nieuwsbrief
hier ook informatie over.
Hunebed museum
Vrijdag 20 maart gaat groep 5-6 naar het hunebed
museum. Vertrek vanaf school is 8.40 uur, met de bus.
Rond 13.20 uur zijn we weer terug bij school.
Deze dag is er dus geen gym voor groep 5-6.
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Feestelijke ouderavond
Op donderdag 2 april hebben we onze feestelijke
ouderavond gepland. Deze dag gaan we samen
met theaterprojectenbureau Spring aan het werk
zodat er ’s avonds voor ouders en andere
belangstellenden een spetterend optreden
verzorgd kan worden.
We hebben vandaag met het theaterprojectenbureau alles op een rijtje gezet qua tijdstippen:

Kosteloos materiaal
Regelmatig maken we tijdens onze creatieve
momenten gebruik van kosteloos materiaal. Zouden
jullie mee willen helpen om dit materiaal te sparen?
Denk hierbij aan: eierdozen, wc-rolletjes, keukenrollen,
lege verpakkingsmaterialen, doppen, tafellakens etc.
Ook kunnen we nog wel wat kranten gebruiken.

Aanvang school 11.45 uur (dus eerder dan we in
eerste instantie genoemd hebben!)
11.45-16.45 uur: repeteren op school
16.45 uur: naar de Buddingehof (dorpshuis
Ruinerwold)
17.15 uur: generale repetitie
18.15 uur: patat eten in dorpshuis
18.45 uur: inloop voor ouders/belangstellenden
19.15 uur: start voorstelling (einde 20.00 uur)
De kinderen moeten zelf wél brood (en drinken)
meenemen als lunch.
We vieren dit jaar geen aparte meester- en
juffendag. Toch willen we de kinderen dit jaar wél
trakteren. Dit doen we door tussen de bedrijven
door patat te eten.
We laten nog precies weten welke kleding ed. de
kinderen aan moeten tijdens de voorstelling.
Tijdens deze avond is er ook een verloting.
Iedereen is weer van harte welkom om cadeautjes
voor de verloting tijdens de feestelijke ouderavond
in te leveren. Wij zouden het fijn vinden als deze
uiterlijk vrijdag 27 maart ingeleverd worden op
school.
Dit geeft de OR dan nog een paar dagen de tijd
om de aantallen te inventariseren en om extra
cadeautjes bij te kopen tot het gewenste aantal
van 100 stuks. Alvast bedankt!
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