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Jaargang 18, nummer 16                                                                                Oosteinde,  20-03-2020 

 
                    Obs De Wezeboom 

                    Schoolstraat 28 

                    7961 NJ Ruinerwold 

                    0522-481330 

                    directeur.wezeboom@wolderwijs.nl 

 

                    www.dewezeboom.nl  

                                                                                            o.b.s. de Wezeboom 

                    OR: OR@dewezeboom.nl 

                                                                            MR: MR@dewezeboom.nl 

                               

Een gezamenlijke uitgave van team, ouderraad en MR          

 

 

Een flink aantal activiteiten gaan niet door. In de 

kalender zijn deze activiteiten doorgestreept. 

 

 
 

Datum Activiteit  

  

23-27 maart Week van het geld 

(groep 7-8 kan hier thuis aan 

werken) 

Woe. 25 maart Grote Rekendag 

Do. 26 maart Peuterochtend 10-12 uur 

Vrij. 27 maart Vergadering leerlingenraad 

Zat. 28 maart Oud papier 

Ma. 30 maart OR vergadering 

Do. 2 april Feestelijke ouderavond 

11.45u aanvang school! 

Vrij. 3 april *nieuwsbrief 

*kijkmoment IPC groep 7-8; 

15.30-16.30 uur 

di. 7 april Nationale Buitenlesdag 

Woe. 8 april *Inloop CJG 8.00-9.00 uur 

*MR vergadering 

*afsluiting leesvirus gr. 5-6 

Vrij. 10 april Goede vrijdag; vrije dag 

Ma. 13 april 2e paasdag; vrije dag 

Woe. 15 april *Eindtoets groep 8 

*Knotshockeytoernooi gr. 3-4 

Do. 16 april Eindtoets groep 8 

Vrij. 17 april Nieuwsbrief 

Ma. 20 april *gastspreker groep 7-8 WOII 

*GMR vergadering 

*OR vergadering 

Do. 23 april Peuterochtend 10-12 uur 

Vrij. 24 april Sportdag Ruinerwold 1 t/m 8 

Ma. 27 april-

woe 6 mei 

*Meivakantie 

*6 mei IPC studiedag lkr.  

Ma. 4 mei Dodenherdenking kerk gr. 7  

 

HVO-GVO aanmelding nieuwe schooljaar 

Er is vrijdag 13 maart een opgave formulier 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. U 

kunt de ingevulde briefjes in de 

brievenbus bij school deponeren.  

 

 

 

Bedankt!! 

De eerste week is achter de rug. Langzaam komt de 

structuur en het overzicht weer terug. De eerste filmpjes 

van de leerkrachten zijn gedeeld. Maar ook de eerste 

reacties en foto’s van kinderen krijgen we terug. Wat is 

iedereen goed aan het werk!  

Wij willen jullie als ouders heel erg bedanken. Bedankt 

voor de flexibiliteit, het aanpassen aan de situatie, het 

meedenken en meehelpen. Wat fijn om regelmatig een 

compliment te krijgen dat we goed bezig zijn. Perfect zal 

het niet zijn, effectief niet altijd. Maar op deze manier 

leren de leerlingen ook wat volharding is, communiceren 

op een andere manier, aanpassingsvermogen. Een paar 

van de persoonlijke doelen vanuit IPC. We als team zijn 

trots op de samenwerking tussen ouders, leerling en 

team! Jullie krijgen het er maar even bij. Of je even wilt 

ondersteunen en begeleiden bij het thuiswerken? Geen 

opleiding voor gevolgd, maar het moet wel even 

gedaan worden. Heel, heel erg bedankt! Ook voor jullie 

complimenten. 
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Communicatie 

Nu de eerste week van thuiswerken achter de rug 

is hebben wij als team even kort met elkaar 

gekeken hoe het gaat en wat we eventueel willen 

veranderen. We zijn blij dat op korte termijn 

iedereen aan het werk kan. Ondertussen zijn ook 

een paar inlogprobleempjes opgelost. Wat kunnen 

we veel bereiken met z’n allen in een korte tijd. 

Het belangrijkste is nog steeds de gezondheid van 

ons allemaal. Daarom hebben we besloten dat we 

niet meer elke dag van 8.30-14.00 uur op school 

zijn. We proberen zoveel mogelijk van huis uit te 

werken. We zullen soms op school zijn omdat niet 

alles lukt vanuit huis, maar het zullen momenten en 

tijden zijn die we zelf kunnen inplannen. 

 

Hoe houden we dan contact? 

We willen verzoeken om bij vragen een mail te 

sturen naar de leerkrachten van de groep. Mail de 

vraag naar beide leerkrachten. De duo’s kunnen 

onderling afstemmen wie wanneer de mail kan 

beantwoorden. Ook fijn aan het mailen naar 

beide leerkrachten is dat ook beide leerkrachten 

op de hoogte zijn van de vraag. Wil je graag de 

leerkracht even persoonlijk spreken stuur dan een 

mail met een belverzoek. De leerkracht zal dan 

telefonisch contact opnemen. Geef gelijk in de 

mail even aan op welk nummer jullie dan 

bereikbaar zijn. Dan hoeven de leerkrachten dit 

niet meer op te zoeken. 

Voor vragen geen Parro gebruiken. Parro loopt 

nog regelmatig vast en dan zien we niet alle 

vragen die binnenkomen. Daarnaast zien ook de 

duo’s niet van elkaar wat gevraagd is en wat de 

antwoorden erop zijn. Dus gebruik de mail. 

 

Alle leerkrachten zijn te bereiken op; 

voornaam.achternaam@wolderwijs.nl 

 

Volgende week zullen de leerkrachten sowieso 

elke leerling even proberen te bellen. We vinden 

het ook belangrijk en fijn om iedereen even te 

spreken. Ook al zijn er niet direct vragen. 

 

 

 

 

Thuiswerk 

Vandaag wordt er weer een thuiswerkpakket bij jullie in 

de brievenbus gedaan. Heel fijn dat er ouders zijn die 

ons willen helpen met het uitdelen hiervan! 

Dit werk is voor volgende week. 
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