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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. 12 april
Di. 13 april

Ouderraadsvergadering
*Nationale buitenlesdag
*MR vergadering
GMR vergadering
Cito eindtoets groep 8
Nieuwsbrief
Koningsdag; leerlingen vrij
Sportdag op eigen school
(sporthal)
Meivakantie
Bloemetjesmarkt
Inloop CJG (ovb)
Vrije dagen
Ouderraadsvergadering
GMR vergadering
*Nieuwsbrief
*leerlingenraad vergadering
2e Pinksterdag, vrije dag
MR vergadering
Peuterochtend (ovb)
Nieuwsbrief

Di. 20 april
Di.20-woe.21 april
Vrij. 23 april
Di. 27 april
Vrij. 30 april
Ma. 3 t/m 7 mei
Zat. 8 mei
Woe. 12 mei
Do. 13, vrij 14 mei
Ma. 17 mei
di. 18 mei
Vrij. 21 mei
Ma. 24 mei
di. 1 juni
Do. 3 juni
Vrij. 4 juni

Insectenhotel
Tijdens de lockdown heeft Albert een prachtig
insectenhotel voor de school gemaakt. Nu moet
het nog gevuld worden voor de bewoners.

Zoals jullie kunnen zien op de foto kan er van alles
in. De leerlingen mogen de komende weken
spulletjes meenemen om dit insectenhotel te
vullen. Wij helpen de natuur een handje en de
natuur helpt ons. Wát zouden de leerlingen mee
kunnen nemen om het insectenhotel te vullen?:
hout, riet, stukjes oude dakpan, dennenappels,
bakstenen (mét gaten erin!), boomschors,
misschien heeft iemand holle bamboestengels ....
Brengen en halen
De schoolstraat is weer (tijdelijk) in gebruik. Er ligt
nu noodbestrating in, dit wordt over een tijdje
vervangen. Dus ouders die hun kind(eren) met de
auto brengen, kunnen hun kind(eren) weer bij
school afzetten. Let op de rijrichting!: vanaf de
Wolddijk de Schoolstraat inrijden; vóór schooltijd
en rond 14.00 uur is de Schoolstraat
eenrichtingsverkeer voor de veiligheid van onze
fietsende kinderen!
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Bloemetjesmarkt
Op zaterdagmiddag
8 mei gaat OBS De
Wezeboom de
bloemetjes weer
buiten zetten en wij
nodigen jou van
harte uit! Heb je ook zin om jouw tuin op te
fleuren? Wil jij jouw (schoon)moeder verrassen
op Moederdag 9 mei? Kom dan naar de
fleurige bloemetjesmarkt tussen 13:00 -16:00 uur
op het schoolplein van de Wezeboom.

Bloemetjesmarkt deel 2
Wanneer de kinderen toch hun steentje willen
bijdragen aan de bloemetjesmarkt kan dat.
We geven vandaag, vrijdag 9 april, per gezin 5
formulieren mee. Dan kunnen de kinderen, als ze
dit willen, bv opa en oma, familie of vrienden nog
vragen voor bloemen. Ook deze formulieren
kunnen ingeleverd worden in de brievenbus bij
school. Elke verkochte bloem is er weer één en
komen wij dichter bij een veilige, zandvrije
ondergrond.

Op het schoolplein zijn de prachtige
zomerbloeiers en potgrond te koop tegen een
mooie prijs. Het doel is om geld in te zamelen
dat ten goede komt aan de kinderen van onze
school. Deze keer denken we aan het
realiseren van een veilige ondergrond van de
speeltoestellen ter vervanging van het zand.
Prachtig toch!

Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie:
18-10-2021 t/m 22-10-2021

Hoe werkt het?
De zomerbloeiers en potgrond worden
verkocht door middel van voorverkoop. Je
geeft jouw bestelling door op de bijgevoegde
bestellijst. Helaas is het vanwege Corona dit
jaar niet mogelijk dat de kinderen langs de
deur gaan. Als oplossing doen mensen van de
Ouderraad deze bestellijst in de brievenbus
rond zaterdag 10 april. We willen jullie
vriendelijk vragen de ingevulde lijsten zelf in te
leveren in de brievenbus van de school,
Schoolstraat 28 in Oosteinde, uiterlijk 26 april.
Op 8 mei staan de bestelde planten en
potgrond voor je klaar op het schoolplein. Het is
de bedoeling dat je dan de planten zelf
ophaalt en betaalt. (contant en graag gepast
als dat lukt).
Vanwege Corona hebben we de
afhaalmomenten in 3 tijdblokken verdeeld, op
basis van de eerste letter van je achternaam.
Mocht je de bestelling niet willen of kunnen
ophalen, dan wordt het bezorgd.
Tip: Neem een doosje of kistje mee bij het
ophalen.

Kerstvakantie:

27-12-2021 t/m 07-01-2022

Voorjaarsvakantie: 21-02-2022 t/m 2502-2022
Goede vrijdag/Pasen:15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie:
25-04-2022 t/m 06-05-2022
(inclusief Koningsdag)
Pinksteren:

06-06-2022

Zomervakantie:

18-07-2022 t/m 26-08-2022

Wolderwijsdag wordt nog toegevoegd.

HVO-GVO aanmelding nieuwe schooljaar
3 weken geleden is er 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 brief bij het
opgaveformulier.
Wilt u, na het ingevuld te
hebben, het briefje z.s.m.
weer meegeven met uw
zoon/dochter? Graag
inleveren uiterlijk
woensdag 14 april. Dan kunnen we de aanvraag
gaan doen.
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Buitenlesdag
Dinsdag 13 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.

Doekoe
actie
Van
maandag 19
april t/m
zondag 23 mei kan er door klanten van de COOP
weer gespaard worden voor sport-en
spelmaterialen voor o.a. obs De Wezeboom. Als je
je boodschappen bij de COOP haalt krijg je bij
aankoop van bepaalde producten Doekoemunten, bij de kassa. Die munten doe je dan
natuurlijk in de koker van obs De Wezeboom! Hoe
meer munten onze school krijgt, hoe meer sporten spelmaterialen we mogen uitzoeken.
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