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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 zijn die 

terug te vinden in de 

activiteitenlijst in deze nieuwsbrief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Activiteit  

  

Vrij. 4 juni Nieuwsbrief  

Vanaf 7 juni Cito toetsen (gr. 3 t/m 7) 

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 Nieuwsbrief   

Do. 24 juni GMR vergadering 

Vrij. 25 juni 2e rapport voor de leerlingen 

Vanaf ma. 28 juni Contactgesprekken over het 

rapport van de leerlingen 

Vrij. 2 juli Nieuwsbrief  

di. 6 juli Musical (ovb in Buddingehof, 

waarschijnlijk gaan we het 

weer opnemen net als vorig 

jaar) 

Woe. 7 juli Afscheidsdag groep 8 

Vrij. 9 juli Vanaf 12.00 uur zomer-

vakantie 

 

Schoolkamp  

We kunnen met veel plezier terugkijken op het 

kamp dat groep 7-8 heeft gehad met onze 

klassenouders Margreet en Anne Marie. Met Joost 

en Bernhard was de kampbegeleiding compleet. 

Alle foto’s en filmpjes zijn vast al door de ouders 

met veel plezier teruggekeken. Nogmaals 

bedankt voor de organisatie en begeleiding! In 

de bijlage is een impressie te lezen over het reilen 

en zeilen van het kamp (met dank aan Joost 

Kaper). Anne Marie Verkade heeft een prachtige 

sfeerimpressie met foto’s aangeleverd, ook terug 

te vinden bij de bijlagen. 

 

Terra Meppel 

In januari hebben we van Terra Meppel zaadjes 

gekregen van tomatenplantjes. Hier zat een 

wedstrijdelement aan verbonden: de school die 

de grootste tomatenplant kan kweken, wint een 

appelboom voor de 

schooltuin. 

Laten wij nou die prijs 

hebben gewonnen! 

Thijs Benak heeft 

hiervoor gezorgd. Hij 

heeft de 

tomatenplanten zo 

goed verzorgd, dat 

die van ons als beste 

uit de bus kwamen. 

We zoeken een mooi 

plekje op school 

waar we de 

appelboom kunnen 

planten.  
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GGD 

jeugdverpleegkundige  
Maandag 7 juni komt de 

jeugdverpleegkundige 

voor groep 2 en 7. Hiervoor moeten ouders 

toestemming geven en een vragenlijst invullen. 

Dit kan allemaal via www.mijnkinddossier.nl 

Een brief hierover is al eerder meegegaan met 

de leerlingen. Voor wie deze vragenlijst nog niet 

ingevuld heeft, bij deze een reminder. 

 

Info vanuit onze MR 

Op dinsdag 1 juni heeft de MR weer vergaderd 

via TEAMS. De volgende punten zijn besproken: 

• NPO (=Nationaal Programma Onderwijs) 

gelden; 

o Plan besproken wat hiervoor 

aangeschaft/gevolgd kan 

worden. 

• Overige directiepunten; 

o De vragen en opmerkingen met 

betrekking tot de formatie 21-22 

besproken. 

o Gesproken over de schoolreisjes 

en kamp. 

• M-toetsen;  

o Roelien is aangeschoven en heeft 

ons meegenomen door de 

resultaten per groep, maar met 

de onderbouwing dat er vooral 

gekeken wordt naar de 

individuele groei van de kinderen.  

• Eind toets groep 8; 

o Roelien heeft ons de cijfers laten 

zien van groep 8 van de 

Wezeboom en de verhouding tot 

voorgaande schooljaren en 

andere scholen. 

• Mededelingen; 

o Sportveld 

o Ondergrond schoolplein 

o Musical 

Wanneer er vragen zijn of opmerkingen dan 

kunt u contact opnemen met de 

oudergeleding van de MR via 

mr.wezeboom@wolderwijs.nl .  

 

Musical groep 7-8 

In groep 7-8 zijn we druk aan het oefenen voor de 

musical. Volgende week gaan we volop 

beginnen met het decor en alle attributen 

verzamelen die we nodig zijn. Ook mogen we 

binnenkort in het dorpshuis op het podium al even 

‘proefdraaien’. 

 

Pitch en Putt 

Meester Dennis heeft 

geregeld dat we op 

vrijdag 11 juni naar Pitch 

en Putt kunnen (onder 

gymtijd) voor footgolf. De 

bus kan ons hier naartoe 

brengen. Gymkleren hoeven dus dan niet mee, 

wel handig om schoenen aan te doen die dag 

(en geen slippers).  
 

Juf Saskia 

Volgende week dinsdag komt juf Saskia weer 

werken. Haar verlof zit erop. Ze heeft zin om weer 

te beginnen! Dinsdag hervat ze haar IB taken 

weer, op woensdag en donderdag geeft ze 

groep 5-6 les. 

 

 

 

Bijlage: 

- JOGG weetje juni  

- GGD jeugdgezondheidszorg 

- Verslag + sfeerimpressie met foto’s van het 

kamp groep 7-8  
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