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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
Don. 26 mei
Vrij. 27 mei
Zat. 28 mei
Ma. 30 mei
Vanaf juni
30 mei t/m 3 juni
Vrij. 3 juni
Ma. 6 juni
Vrij. 10 juni
Ma. 13 juni
13-14-15 juni
Woe. 15 juni
Don. 16 juni
Vrij. 17 juni
Zat. 18 juni
Vrij. 24 juni
Vanaf 27 juni
Woe. 29 juni
Vrij. 1 juli
Di. 5 juli
di. 12 juli
Woe. 13 juli
Vrij. 15 juli

Activiteit
Hemelvaartsdag
Vrije dag
Oud papier:
Helpers: Karsten-Nijland
Workshop gr. 1 t/m 4: “jij, ik en
wij allemaal” (10.30-11.30 uur)
Start Eindtoetsen van Cito
(gr. 3 t/m 7)
Verkeersweek alle groepen
*Nieuwsbrief/*Streetwise dag
2e pinksterdag
Vergadering leerlingenraad
OR vergadering
Schoolkamp groep 7-8
Kennismaking gr. 8 S & E
Tamboer Hoogeveen;
voorstelling Shrek (gr. 4 t/m 8)
*Sportdag Ruinerwold
*Nieuwsbrief
Oud papier:
Helpers: Verkade-Vosters
*Rapport mee (23 juni!!)
*feest Oosteinde
Rapportgesprekken
*Peuterochtend
*MR vergadering
Nieuwsbrief
Schoolreis gr. 4 t/m 6
*schoolreis gr. 1-2-3
*Musical groep 7-8
Afscheidsdag groep 8
Om 12.00 uur zomervakantie

Leerlingennieuws
Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk al hebben
gehoord: we hebben een nieuwe leerling in groep 45-6: Amina Sanni. Ze komt uit de Oekraïne en woont
met haar ouders en zusje aan de Dr. Larijweg. De
juffen hebben Google Translate volop in gebruik, ook
wordt er in de klas veel Engels gesproken (ook door
de leerlingen).
Incassering schoolreisbijdrage
De schoolreisjes en het schoolkamp staan alweer
voor de deur! In juni wordt de bijdrage voor
schoolreis/kamp door de ouderraad geïncasseerd.
Re-integratie juf Evelien en juf Janneke
Evelien geeft de komende tijd op dinsdag- en
donderdagochtenden extra zorg buiten de klas aan
een aantal leerlingen. Op vrijdagochtend is ze als
begeleider mee naar de zwemlessen in Ruinen.
Janneke is op maandag-, dinsdag-, en
donderdagochtend tot de kleine pauze in groep 1-2.
Ze helpt juf Meggy en leert de routines van de groep
kennen. Tot de zomervakantie blijft ze in groep 1-2.
Schoolkamp groep 7-8
De voorbereidingen voor het schoolkamp zijn in volle
gang. We gaan dit jaar naar Schiermonnikoog; 13-1415 juni. De kinderen uit groep 7-8 hebben vandaag
een informatieboekje ontvangen, hierin staat alle info
omtrent het kamp, wat ze mee moeten nemen enz.
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Voorstelling Shrek; 16 juni
Op donderdag 16 juni
hebben we kaartjes
geregeld voor de
voorstelling Shrek in de
Tamboer in Hoogeveen.

Verkeersweek
Van 30 mei t/m 3 juni hebben we een verkeersweek
op school. In iedere groep wordt er dan uitgebreid
aandacht geschonken aan het vak verkeer.
3 juni is het Streetwise dag. Er worden dan op school
activiteiten voor alle groepen georganiseerd door
gastdocenten.
Er is op 3 juni géén zwemles. Groep 3-4 graag wél
gymschoenen meegeven; zij hebben een onderdeel
in de sporthal in Ruinerwold.

Tijdstip van de
voorstelling: 13.15 -14.45 uur.
We zoeken nog ouders/verzorgers die mee kunnen
om te rijden (en natuurlijk mag je blijven bij de
voorstelling!) Mocht je het leuk vinden én tijd hebben,
geef je dan snel op bij een van de leerkrachten!
Sportdag in Ruinerwold; 17 juni
De sportdag van 22 april is verplaatst naar vrijdag 17
juni. De kinderen uit groep 1-2 hebben hun eigen
programma in de sporthal. Juf Meggy neemt hiervoor
de organisatie op zich (vervoer ed.) ’s Middags is
groep 1-2 vrij!
Groep 3 t/m 8 heeft sportdag op de sportvelden van
de KIOS/voetbal. Het programma is bijna rond.
’s Middags is er ook een sportdagprogramma voor
groep 3 t/m 8. Kinderen kunnen voor het
middagprogramma binnenkort hun keuze
doorgeven.
Voor het ochtenddeel zijn we nog een aantal
ouders/ begeleiders nodig die een groepje kinderen
mee willen nemen langs de sportdagonderdelen.

Eindtoetsen Cito
Vanaf juni heeft groep 3 t/m 7 de eindtoetsen van
Cito van dit schooljaar. De eigen leerkracht neemt
de toetsen af.
Verpleegkundige GGD
Op dinsdag 24 mei komt de jeugdverpleegkundige
van de GGD op school voor groep 2 en 7. Ouders
krijgen hiervoor nog een formulier dat ze vooraf in
moeten vullen (of hebben die inmiddels al
ontvangen).

Formatie
We hebben de formatie rond voor volgend
schooljaar. Het team is akkoord en de MR heeft
gisteravond een positief advies gegeven.
Evelien heeft ervoor gekozen volgend schooljaar niet
meer op De Wezeboom te gaan werken. Zij gaat in
de vaste invalpool. Daardoor kunnen we Meggy voor
3 dagen behouden.
Naast de groepsleerkrachten hebben we ook
dagelijks iemand extra rondlopen die individuele
leerlingen kan ondersteunen, groepjes leerlingen kan
begeleiden, soms een leerjaar eruit kan halen of een
groep overnemen zodat de leeracht even extra tijd
heeft. Hiervoor gaan we samen met het team een
rooster maken zodat iedereen de zorg/ondersteuning
kan krijgen die hij/zij nodig heeft.
We hebben nog een paar uur over die we kunnen
inzetten op zorg. We zijn op dit moment aan het
bekijken wie dit zou kunnen doen. Onze voorkeur
gaat uit naar de woensdagochtend. Dan hebben
we nog niemand extra rondlopen.
In de bijlage kunnen jullie het schema vinden van de
formatie.
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MR obs de Wezeboom
Op donderdag 20 mei heeft de MR weer vergaderd.
Vanwege drukke agenda’s een keer weer online.
De volgende punten zijn in de MR besproken:
We vonden het erg fijn en nuttig om een keer
samen met de OR te vergaderen. Volgend
schooljaar overleggen we weer 2 gezamenlijke
vergadermomenten.
De formatie voor 2022-2023 is toegelicht en
besproken. De MR gaat hiermee akkoord. Nog
even geduld en dan wordt deze ook met alle
ouders gedeeld.
Het laatste auditverslag is nog even de revue
gepasseerd. De MR is op de hoogte gebracht van
de verbeterpunten zoals; zicht op zorg.
NPO gelden: deze worden ingezet voor een studie
m.b.t. effectieve instructie en de inzet van een
vakdocent voor muziek.
Vanuit de MR Start cursus die Erwin heeft gevolgd is
de volgende informatie gekomen;
o De MR heeft instemmingsrecht m.b.t.
ouderbedragen die gevraagd worden.
o De MR vergaderingen worden actief
aangekondigd; dit gebeurt doordat de
datum vermeld staat in de
jaarplanner/nieuwsbrieven.
o Ouders mogen aansluiten bij een
vergadering (als toehoorder). Zij moeten
dit dan minstens een half uur voor
aanvang kenbaar maken.
o Het activiteitenplan van de MR (onderdeel
van werkplan) wordt onder de loep
genomen en uitgebreid.
o Notulen zijn in te zien door ouders. De
notulen liggen op school voor inzage (IBkantoor).
De vervolgstappen n.a.v. de Cito M-toetsen is
gedeeld in de MR. Tevens is uitleg gegeven over
de wijze waarop de leerkrachten/IB-er de
trendanalyses maken.
Het resultaat van de Route-8 eindtoets is gedeeld
met de MR. Ieder is erg tevreden en trots op de
leerlingen. Zij hebben het erg goed gedaan!
Communicatie naar ouders m.b.t. activiteiten die
wel/niet doorgaan. Teruggekoppeld naar school
dat men erop let dat er een duidelijke uitleg volgt.
Veel informatie over school(activiteiten) wordt
gedeeld in Parro. Wil men meer weten dan is
contact met de leerkracht gewenst.

Bijlage:
Zomerkamp georganiseerd door de
Gereformeerde kerk in Berghuizen
De Wolden sport-en cultuurkamp 2022
JOGG weetje juni
Schema formatie volgend schooljaar

Volgende vergadering zal zijn op woensdagavond 6 juli.
Wanneer er vragen en opmerkingen zijn, kunt u contact
opnemen met de oudergeleding van de MR via
mr.wezeboom@wolderwijs.nl.
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