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Jaargang 20, nummer 18                                                                                Oosteinde, 03-06-2022 

 
                    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 
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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, dan zijn die 

terug te vinden in de activiteitenlijst in deze 

nieuwsbrief. 

 

Leerlingennieuws 

Vrijdag 10 juni komt Vince de Ruiter een dagje 

meedraaien in groep 5. Hij gaat in de zomervakantie 

verhuizen naar Wolddijk 56.  

 

 

Datum Activiteit  

  

Ma. 6 juni 2e pinksterdag  

Vrij. 10 juni Vergadering leerlingenraad 

Ma. 13 juni OR vergadering 

13-14-15 juni Schoolkamp groep 7-8  

Woe. 15 juni Kennismaking gr. 8 S & E 

Don. 16 juni Tamboer Hoogeveen; 

voorstelling Shrek (gr. 4 t/m 8) 

Vrij. 17 juni *Sportdag Ruinerwold 

*Nieuwsbrief 

Zat. 18 juni Oud papier: 

Helpers: Verkade-Vosters 

Don. 23 juni Rapport mee 

Vrij. 24 juni feest Oosteinde 

Vanaf 27 juni Rapportgesprekken  

di. 28 juni Bezoek RTV Drenthe gr. 7-8 

Woe. 29 juni *Peuterochtend 

*MR vergadering 

Vrij. 1 juli Nieuwsbrief  

Di. 5 juli Schoolreis gr. 4 t/m 6 

di. 12 juli *schoolreis gr. 1-2-3 

*Musical groep 7-8 

Woe. 13 juli Afscheidsdag groep 8 

Vrij. 15 juli Om 12.00 uur zomervakantie 

Zat. 23 juli Oud papier: 

Helpers: Spin-Zoer 

 

Feest Oosteinde 

Alle gezinnen die in Oosteinde wonen hebben 

inmiddels de feestkrant in de bus gekregen. Voor de 

leerlingen die niet in Oosteinde wonen hebben we 

een feestkrant op 

school gekregen, 

deze wordt 

vandaag 

meegegeven aan 

de betreffende 

leerlingen.  

In de bijlage is een 

flyer te vinden over 

Oosteinde got 

talent, geef je snel 

op!  
 

 

Voorstelling Shrek; 16 juni tijdstip is aangepast! 

Op donderdag 16 juni hebben we kaartjes geregeld 

voor de voorstelling Shrek in de Tamboer in 

Hoogeveen.  
 

Tijdstip van de voorstelling: 12.15 -13.45 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! 
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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.  

Wie zou ons hierbij willen ondersteunen? Je krijgt dan 

een klein groepje leerlingen onder je hoede 

waarmee je de sportdagonderdelen langs loopt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindtoetsen Cito 

Vanaf juni heeft groep 3 t/m 7 de eindtoetsen van 

Cito van dit schooljaar. De eigen leerkracht neemt 

de toetsen af.  

 

Bezoek RTV Drenthe 

In het kader van onze IPC unit ‘hoe het nieuws wordt 

gemaakt’ hebben we voor groep 7-8 geregeld dat 

ze een kijkje achter de schermen kunnen nemen bij 

RTV Drenthe in Assen. We 

gaan hier 

dinsdagochtend 28 juni 

naartoe. Tussen 10 en 12 

uur krijgen we een 

rondleiding. Welke ouders 

zouden mee kunnen om 

mee te genieten van dit 

avontuur?! 

 

 

 

Streetwise  

Vandaag hadden we op school een streetwise 

verkeersdag. Alle groepen hadden een speciaal 

programma. Via Parro kunnen jullie een foto-

impressie zien. 

 

 

Bijlage:  
- Flyer BVO 

 

 

 

 


