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Jaargang 18, nummer 18                                                                                Oosteinde,  17-04-2020 

 
                    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          

 

 

Datum Activiteit  

Ma. 20 april *gastspreker groep 7-8 WOII 

*GMR vergadering 

*OR vergadering 

Do. 23 april Peuterochtend 10.00-12.00 uur 

Vrij. 24 april Sportdag Ruinerwold 1 t/m 8 

Ma. 27 april-

woe 6 mei 

meivakantie 

*27 april Koningsdag voetbal 

Koekange 

*6 mei IPC studiedag lkr.  

Ma. 4 mei Dodenherdenking kerk gr. 7  

Vrij. 8 mei Nieuwsbrief  

di. 12 mei GMR vergadering 

Woe. 13 mei Inloop CJG 8.00-9.00 uur 

Vrij. 15 mei Vergadering leerlingenraad 

Woe. 20 mei Schoolkorfbal  

Do. 21 mei Hemelvaartsdag 

Vrij. 22 mei Vrije dag 

Zat. 23 mei Oud papier 

Do. 28 mei *Peuterochtend 10.00-12.00 uur 

*GMR vergadering 

Vrij. 29 mei Nieuwsbrief  

Ma. 1 juni 2e Pinksterdag 

Do. 4 juni Feestelijke ouderavond (OVB) 

Ma. 8 juni OR vergadering 

Woe. 10 juni *Inloop CJG 8.00-9.00 uur 

*MR vergadering 

Vrij. 12 juni Nieuwsbrief  

Woe. 17 juni Kennismakingsmiddag Stad & 

Esch groep 8 

Do. 18 juni GMR vergadering 

Vrij. 19 juni *Vergadering leerlingenraad 

*2e rapport mee 

Zat. 20 juni Oud papier  

Vrij. 26 juni *Nieuwsbrief 

*Feest Oosteinde (t/m 28 juni) 

di. 30 juni Musical groep 7-8 

Woe. 1 juli Afscheid groep 8 

Vrij. 3 juli 12.00 uur zomervakantie 

Een flink aantal activiteiten gaan niet door. In de 

kalender zijn deze activiteiten doorgestreept. Hoe het er 

na de meivakantie uit gaat zien, kunnen we nu nog niet 

voorspellen. 

 

Sport- en cultuurkamp 

Ook dit jaar hopen wij weer het sport- en cultuurkamp te 

organiseren. Het kamp wordt georganiseerd voor 

kinderen uit de gemeenten De Wolden en Hoogeveen 

die om verschillende redenen niet op vakantie gaan. 

Denk bijvoorbeeld aan ziekte van familieleden of 

verminderde financiële mogelijkheden. Dit jaar vindt het 

kamp plaats in Hoogeveen van maandag 3 augustus tot 

en met vrijdag 7 augustus. Er is plek voor 60 kinderen uit 

groep 3 t/m 8. Deelname aan het kamp is gratis. 

  

Het kamp wordt georganiseerd door 

sportfunctionarissen van Hoogeveen en De Wolden en 

jongerenwerkers van Welzijn de Wolden. De organisatie 

wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers en 

andere professionals. Wij zijn positief en gaan op dit 

moment verder met de voorbereiding van het kamp. 

We volgen daarbij het advies en de richtlijnen van de 

overheid en het RIVM. Of het kamp door kan gaan 

hangt vooral af van wat de landelijke richtlijnen worden 

na 1 juni. 

  

Kinderen die eerder deelgenomen hebben aan het 

kamp, hebben afgelopen week van ons de uitnodiging 

ontvangen. Wij willen graag zoveel mogelijk kinderen 

bereiken.  

  
Met vriendelijke groet, 

Maike Heus 

Sportfunctionaris | Gemeente De Wolden 

0612740375 

m.heus@dewoldenhoogeveen.nl 

De flyer en uitnodiging zijn beide in de bijlagen terug te 

vinden. 
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Leerkrachtnieuws 

Merel zou tot aan de meivakantie bij ons werken in 

groep ¾ op woensdag en vrijdag. Ze zou haar droom 

laten uitkomen en een wandeltocht gaan maken. 

Helaas voor haar kan deze wandeltocht (voorlopig) niet 

doorgaan i.v.m. het coronavirus. We hebben met de 

betrokkenen overlegd en besloten dat Merel voorlopig 

bij ons blijft. Het rooster voor groep ¾ zoals het nu is blijft 

hetzelfde. 

 

Bijna vakantie 

Nog een week onderwijs op afstand en dan even lekker 

genieten rondom je huis van de vakantie. We weten op 

dit moment nog niet hoe het na de meivakantie verder 

gaat. Wij zijn trots op hoe we het tot nu toe hebben 

neergezet. We hebben alle leerlingen in beeld en over 

het algemeen maken ze het werk keurig en ouders 

ondersteunen en begeleiden thuis! Op 21 april zullen we 

horen hoe we verder gaan. Uiteraard houden we jullie 

hiervan op de hoogte.  

 

 

 

Bijlagen: 

- Nieuwsbrief Primair Onderwijs bieb op school 

- Nieuwsbrief Logopedie tijdens Covid19 – mond 

ademen 

- Brief aflassing perenbomen wandeltocht 

- Flyer en uitnodiging sport- en cultuurkamp 

gemeente De Wolden/Hoogeveen 

 

 

 

 


