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Jaargang 19, nummer 17                                                                               Oosteinde,  23-04-2021 

 
                    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  

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 

di. 1 juni MR vergadering 

Do. 3 juni Peuterochtend (ovb) 

Vrij. 4 juni Nieuwsbrief  

Woe. 9 juni Inloop CJG (ovb) 

Do. 10 juni IPC cursus leerkrachten; 

leerlingen vrij v.a. 12.00 uur!! 

Ma. 14 juni OR vergadering 

di. 15 juni MR vergadering 

Vrij. 18 juni *2e rapport voor de leerlingen 

*nieuwsbrief  

Do. 24 juni GMR vergadering 

Vrij. 2 juli Nieuwsbrief  

di. 6 juli Musical (ovb in Buddingehof) 

Woe. 7 juli Afscheidsdag groep 8 

Vrij. 9 juli Vanaf 12.00 uur zomer-

vakantie 

 

Insectenhotel 

Tijdens de lockdown 

heeft Albert een 

prachtig insectenhotel 

voor de school 

gemaakt. Nu moet het 

nog gevuld worden 

voor de bewoners. Een 

aantal kinderen heeft 

hiervoor al iets 

meegenomen, maar 

zoals jullie zien is het 

hotel nog lang niet 

gevuld. Hebben jullie 

nog: hout, riet, stukjes 

oude dakpan, 

dennenappels, bakstenen (mét gaten erin!), 

boomschors, misschien heeft iemand holle 

bamboestengels ....?  

 

Schoolzwemmen 

Vanaf woensdag 19 mei begint het 

schoolzwemmen in Ruinen, voor groep 5 t/m 8. 

Dan hebben deze groepen 1 keer in de week 

zwemmen en 1 keer gym. Groep 1 t/m 4 heeft net 

als nu 2 keer in de week gym van meester Dennis. 
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Bloemetjesmarkt reminder! 

 
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.  
 

Mocht je de lijst nog niet ingevuld hebben, dat 

kan nog! De ingevulde lijst kun je zelf inleveren 

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; vooraf 

betalen via een Tikkie kan ook, zie hiervoor ook 

het bericht in Parro van donderdag 22 april). 

 

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. 

 
 

 

Eindtoets cito groep 8 

Groep 8 heeft afgelopen dinsdag- en 

woensdagochtend goed geconcentreerd de 

eindtoets van Cito gemaakt. We zijn trots op ze! In 

de week van 17 mei kunnen we de uitslagen 

verwachten. 

 

 

Voorjaarsontbijt 

Op dinsdag 11 mei 

willen we de dag 

starten met een 

voorjaarsontbijt. Even 

een gezellige 

activiteit tussendoor 

die wél kan! De 

kinderen moeten 

hiervoor wel zelf een 

dienblad meenemen 

met hierop een 

lekker ontbijtje.  

 

 

Hulp gezocht bij verbetering JOGG-weetjes  

Beste ouder/verzorger, 

Iedere maand komt er naast de reguliere 

nieuwsbrief van de school een JOGG-weetje uit. 

JOGG staat voor Gezonde Jeugd, Gezonde 

Toekomst en in dit weetje vindt u beweeg- en 

voedingstips. JOGG is benieuwd naar de 

bekendheid van en tevredenheid over deze 

weetjes. U kunt helpen de weetjes te verbeteren 

door mee te doen aan onderstaande vragenlijst. 

Het invullen kost 2-3 minuten. Hiermee heeft u 

direct invloed op de JOGG-weetjes van volgend 

schooljaar.  

 

U kunt uw mening geven tot en met vrijdag 7 mei. 

 

Alvast bedankt! 

https://www.survio.com/survey/d/B1D7X3C8B5P7P

1O1O  

 

Lianne Braam JOGG De Wolden/Hoogeveen 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.survio.com/survey/d/B1D7X3C8B5P7P1O1O
https://www.survio.com/survey/d/B1D7X3C8B5P7P1O1O
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Sportdag 30 april 

Komende vrijdag hebben de sportdocenten 

Dennis, Mike en Robin een sportdag voor ons 

georganiseerd. In dit bericht zullen we u even 

kort op de hoogte brengen hoe de dag eruit 

zal komen te zien. 

 

Start van de dag: 

Groep 1 t/m 4 zal zoals gewoonlijk met de bus 

naar de sporthal worden gebracht. 

Groep 5/6, 7/8 zullen in aparte groepen op de 

fiets gezamenlijk naar de sporthal komen.  

Hier zullen Meester Dennis, Meester Mike en 

Meester Robin al zijn en die hebben ervoor 

gezorgd dat alles klaar staat voor een leuke 

sportdag. 

 

We hebben samen drie onderdelen bedacht 

voor de kinderen waarin ze zullen rouleren. Elk 

onderdeel duurt een klein uur. 

 

Voor het eerste onderdeel hebben we 

geregeld dat de tennisvereniging  een 

tenniclinic geeft. 

Voor het 2e onderdeel hebben we een 

springkussen geregeld. In 1/3 van de zaal wordt 

er een springkussen klaargezet en nog meer 

toestellen voor de kinderen waar ze vrij mogen 

spelen met elkaar. Op het springkussen mogen 

maximaal 10 kinderen tegelijk. Hier zullen wij op 

toezien, dat dit gebeurd. 

De derde activiteit wordt gehouden in 2/3e 

van de zaal. De kinderen voeren drie atletiek 

onderdelen uit. De behaalde scores komen 

weer terug in een diploma die de kinderen 

krijgen aan het einde van de dag. 

 

 

Hieronder is het tijdschema van de sport/spel 

ochtend te vinden: 

 
 

Tijd Tennisclinic Luchtkussen/ 

Parcours 

Atletiek 

9.00- 

9.55 

Groep 1 t/m 

4 

Groep 5/6 Groep 7/8 

10.00-

10.55 

Groep 7/8 Groep 1 t/m 4 Groep 5/6 

11.00- 

11.55 

Groep 5/6 Groep 7/8 Groep 1 t/m 4 

 

 

 

 

 

Vanwege van het virus COVID-19 hebben we 

maatregelen moeten treffen, zodat de kinderen 

van verschillende klassen niet door elkaar komen . 

Zo hebben we voor deze dag een looproute 

gemaakt waarin de drie groepen zullen rouleren 

van onderdeel naar onderdeel. Dit is hieronder te 

zien in de tekening. 

 

 

 

Kleding:  

In overleg met de docenten zijn we op het idee 

gekomen dat het ons leuk lijkt dat de kinderen 

deze dag zoveel mogelijk in oranje kleding naar 

school komt. 

Ook zal er een verschil zijn in binnen/buiten 

kleding. 

Let op! Geen buiten schoenen in de zaal. 

 

Eten en drinken 

Bij het springkussen + vrij spel zal een tafel komen 

te staan met een pakje drinken en een stuk fruit 

voor de kinderen. Zelf mogen de kinderen ook 

een bidon of een flesje drinken meenemen voor 

tijdens de tennis cursus. 

 

Aan het eind van de dag krijgen de kinderen een 

waterijsje.  
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Op dinsdag 13 april heeft de MR weer 

vergaderd via TEAMS.  

De volgende punten zijn besproken: 

 

Coronaperikelen; 

- Onderwijs op school gaat goed. Wanneer 

kinderen naar huis moeten of thuis moeten 

blijven is er snel te regelen dat het thuis 

onderwijs gestart kan worden. 

- Gesproken over hoe om te gaan met 

groepen wanneer een leerkracht een kind 

heeft wat in thuisquarantaine moet.  

- Er worden half april zelftesten geleverd vanuit 

de overheid voor preventief testen voor de 

leerkrachten. 

 

Overige directiepunten; 

- Formatie 21-22 is besproken – half mei 

bespreken we dit opnieuw als MR 

- De verschillende coördinatoren voor lezen, 

taal, rekenen etc. zijn bekend  

- De sportdag gaat plaats vinden in een 

aangepaste vorm. 

- Er wordt na de meivakantie gestart met 

schoolzwemmen voor de groepen 5 t/m 8 

- Schoolreisjes en kamp zijn geannuleerd tot en 

met half mei. Binnenkort wordt duidelijk wat er 

besloten wordt voor dit schooljaar. 

 

M-toetsen;  

-Volgend overleg op 1 juni gaan we de 

resultaten bespreken. Roelien (als IB’er) zal dan 

ook aanwezig zijn voor uitleg. 

 

Mededelingen; 

- Er zijn twee nieuwe kinderen gestart op de 

Wezeboom. Welkom!  

- Chantal heeft de komende periode nog een 

paar nieuwe gesprekken/rondleidingen 

gepland staan. 

- Met elkaar gekeken naar de prognoselijst en 

hoe we deze up to date kunnen houden, om 

zo ons kleine schooltje levend te houden. 

 

Wanneer er vragen zijn of opmerkingen dan 

kunt u contact opnemen met de 

oudergeleding van de MR via 

mr.wezeboom@wolderwijs.nl. 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 

- JOGG weetje mei 

- Lijst bloemetjesmarkt 
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