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Jaargang 19, nummer 15                                                                               Oosteinde,  19-03-2021 

 
                    Obs De Wezeboom 

                    Schoolstraat 28 

                    7961 NJ Ruinerwold 

                    0522-481330 

                    directeur.wezeboom@wolderwijs.nl 

 

                    www.dewezeboom.nl  

                                                                                            o.b.s. de Wezeboom 

                    OR: or.wezeboom@wolderwijs.nl 

                                                                            MR: mr.wezeboom@wolderwijs.nl 

                               

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 zijn die terug te vinden in de 

activiteitenlijst in deze nieuwsbrief.  

 

 

 

Datum Activiteit  

Ma. 22 maart  GMR vergadering 

Woe. 24 maart Grote Rekendag ‘Op reis’ 

Vrij. 26 maart Leerlingenraad vergadering 

Vrij. 2 april Goede vrijdag, vrije dag 

Ma. 5 april 2e paasdag, vrije dag 

6 t/m 16 april Contactgesprekken groep 1 

t/m 7 

Woe. 7 april Inloop CJG (ovb) 

Do. 8 april Peuterochtend 10-12 uur 

(ovb) 

Vrij. 9 april Nieuwsbrief  

Ma. 12 april Ouderraadsvergadering  

Di. 13 april *Nationale buitenlesdag 

*MR vergadering 

Di. 20 april  GMR vergadering 

Di.20-woe.21 april Cito eindtoets  

Vrij. 23 april Nieuwsbrief  

Di. 27 april Koningsdag; leerlingen vrij 

Vrij. 30 april Sportdag op eigen school 

(sporthal) 

Ma. 3 t/m 7 mei Meivakantie  

Zat. 8 mei Bloemetjesmarkt  

Woe. 12 mei Inloop CJG (ovb) 

Do. 13, vrij 14 mei Vrije dagen 

Ma. 17 mei Ouderraadsvergadering  

di. 18 mei GMR vergadering 

Vrij. 21 mei *Nieuwsbrief 

*leerlingenraad vergadering 

Ma. 24 mei 2e Pinksterdag, vrije dag 

Veiligheid 

Er wordt druk gewerkt in de Schoolstraat. De 

Schoolstraat is ook alleen vanaf de Hesselterweg 

in te rijden. Wij willen u nogmaals aandacht 

vragen voor het volgende: 

- Leerlingen die op de fiets komen gaan ook 

de Schoolstraat in via de Hesselterweg. Bij 

school kunnen ze het laatste stukje 

eventueel over het trottoir om bij het plein 

en de fietsenstalling te komen. Wanneer ze 

naar huis gaan nemen ze dezelfde route.  

- Wanneer u uw kind komt brengen/halen 

verzoeken we u dringend uw auto te 

parkeren aan de Hesselterweg (bij de 

Kolonie bv) en het laatste stukje te voet af 

te leggen. We zien dat er toch nog 

ouders/opa’s/oma’s zijn die bij school 

parkeren. Er zijn inderdaad wel 

parkeerplekken vrij, maar wij vragen dit 

voor de veiligheid van de kinderen. Geen 

auto’s geeft meer overzicht en veiligheid 

voor de kinderen die te voet en met de iets 

naar huis gaan. 

 

Tijdstip 

De leerkrachten staan vanaf 8.20 uur op het 

schoolplein om alle leerlingen op te vangen. Wilt 

u uw kind niet eerder naar 

school laten gaan of 

brengen. Dan staan ze erg 

lang buiten zonder toezicht. 

Dit geldt voor leerlingen van 

groep 1 t/m groep 8. 
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Namens onze MR (medezeggenschapsraad) 

Vergadering: dinsdag 2 maart 

 

Samenstelling MR: 

Marianne Boerman: MR ouder (secretaris) 

Erwin Verkade: MR ouder 

Marchien Scheper:  MR personeel (ook GMR) 

Natasja Nijland: MR personeel (voorzitter; ter 

vervanging van Saskia de Boer i.v.m. verlof) 

 

De volgende punten zijn besproken: 

Coronaperikelen; 

- Onderwijs op school: zowel leerlingen als 

leerkrachten ervaren dat het goed gaat. 

Docenten vangen zelf alle pauzes op en 

hebben daarmee zelf geen pauze. 

- Op de oproep in groeps-appen voor 

feedback i.v.m. MR zijn een aantal 

reacties gekomen. Dit werkt om de 

achterban te betrekken. We gaan hier 

vanaf heden aandacht voor hebben en 

houden. 

- AVG m.b.t. thuisquarantaine: Wolderwijs 

heeft aangegeven het recht op 

onderwijs belangrijk te vinden. Wel regels 

afspreken met kinderen die thuis werken 

(en hun ouders). 

- Document Hybride onderwijs wordt op 

een later moment besproken. 
 

Overige directiepunten; 

- Code rood en handelen Wolderwijs  

- Formatie 21-22  

- Taal- en rekencoördinator: herverdeling 

taken. 
 

M (=midden) -toetsen;  

- Worden op dit moment afgenomen, nog 

geen analyses beschikbaar. 

- 20 en 21 april  is de eindtoets van groep 

8. 
 

Mededelingen; 

- Verkeersexamen groep 7 en 8 mag 

doorgaan – hulpouders nodig. 

- Sportdag op/door eigen school. 

- Schoolkamp en schoolreisjes worden 

volgende vergadering besproken. 

 

Wanneer er vragen zijn of opmerkingen dan 

kunt u contact opnemen met de 

oudergeleding van de MR via 

mr.wezeboom@wolderwijs.nl . 

Wanneer blijven kinderen thuis 

Het lijkt erop dat de periode van verkoudheid 

aangebroken is. Heel vervelend, want dit heeft 

consequenties voor het wel of niet naar school 

gaan van de kinderen. Dagelijks blijven relatief 

veel kinderen thuis i.v.m. neusverkoudheid, 

keelpijn en/of hoesten. 

Zij kunnen thuis aan het werk op hun eigen 

device. Heeft u aangegeven een chromebook te 

willen gebruiken dan kunt u met de leerkracht 

afspreken wanneer u deze kunt halen. 

  

Wij constateren ook dat er nog steeds kinderen 

die verkouden zijn naar school worden gestuurd. 

Wij snappen dat het vaak maar om een 'simpele' 

neusverkoudheid gaat, maar ook dan mogen 

kinderen niet naar school. 

Het gaat om landelijke richtlijnen waar wij ons 

allemaal aan moeten houden. 

  

Dat betekent dat als uw kind klachten heeft die 

bij Corona passen, hij of zij thuis moet blijven. 

Dit zijn klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, 

snot in/uit de neus, hoesten, keelpijn, kuchen 

en/of niezen. 

Het kind mag weer naar school bij een negatieve 

test of wanneer hij/zij 24 uur volledig klachtenvrij is. 

  

Wanneer zo'n situatie zich voordoet volg dan de 

beslisboom. Begin altijd bij start! 

De beslisboom geeft veel duidelijkheid over hoe 

te handelen. We voegen hem nogmaals als 

bijlage toe. 

  

Mocht u alsnog twijfels hebben of vragen, neem 

dan contact met ons op. 

Zien wij dat kinderen op school komen met bv 

een verkoudheid of hoestje of ontstaat dit in de 

loop van de dag zullen we contact opnemen en 

vragen uw kind direct op te halen. 

Wij begrijpen dat dit tot lastige situaties kan 

leiden, maar wij volgen alleen maar de landelijke 

richtlijnen. 

 

JOGG 

In het schooljaar 2020-2021 ontvangt u 

maandelijks een JOGG weetje met het thema 

‘gratis bewegen’. 

Zie hiervoor de 

bijlage.  
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HVO-GVO aanmelding nieuwe schooljaar  

Er is vandaag 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?  
 

Verkeersexamen groep 7-8 

Om het jaar organiseert Veilig Verkeer 

Nederland een theoretisch en praktisch 

verkeersexamen voor groep 7-8. 

Zoals het nu lijkt vindt het theoretische examen 

plaats op dinsdag 30 maart. Dit is gewoon 

onder schooltijd. 

Voor het praktische verkeersexamen gaan we 

naar Ruinerwold op de fiets. Hiervoor is als 

datum donderdag 20 juni (rond 9 uur) gepland. 

Verdere informatie volgt later dit schooljaar. 

 

 

 

Jeugdfonds Sport en Cultuur (zie ook bijlage) 

Heeft u een laag inkomen? Kan uw kind daarom  

niet meedoen aan een sport- of cultuuractiviteit?  

Dan kunt u misschien het Jeugdfonds Sport en  

Cultuur gebruiken voor uw kind. Een intermediair 

(sportfunctionaris) doet de sportaanvraag voor u.  

Het fonds betaalt dan het lidmaatschap en in  

sommige gevallen het materiaal en sportkleding. 

Gezinnen en doorverwijzende organisaties kunnen 

contact opnemen met de gemeente 

via sport@dewolden.nl. De cultuuraanvragen  

verlopen via de cultuurintermediair: 

 inge.sterken@dewoldenhoogeveen.nl 

  

Zwemles 

Zwemlessen en afzwemmen voor kinderen tot en 

met 12 jaar is vanaf 16 maart weer mogelijk. De 

voorbereidingen om een inhaalslag te maken zijn 

in volle gang. 

De sportfunctionaris kan ook voor de zwemlessen 

een Jeugdfonds Sport aanvragen! 

Meer informatie over het Jeugdfonds Sport en 

Cultuur vindt u op onze 

website: https://www.dewolden.nl/sport/jeugdfon

ds-sport-en-cultuur. 

 

 

 

 

Bijlage: 

- JOGG weetje april 

- Jeugdfonds sport en cultuur 

- Beslisboom  
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