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Jaargang 20, nummer 19                                                                                Oosteinde, 17-06-2022 

 
                    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 

                                                                            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, dan zijn die 

terug te vinden in de activiteitenlijst in deze 

nieuwsbrief. 

 

 

Vakantierooster en vrije dagen 2022-2023 

Herfstvakantie: 17 t/m 21 oktober 2022 

Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023 
Paasweekend: 7 t/m 10 april 2023 
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart: 18 t/m 19 mei 2023 
Pinksteren: 29 mei 2023 
Zomervakantie: 24 juli t/m 1 september 2023 

 
Wolderwijsdag: 14 oktober 2022 (lln hele dag vrij) 
Studiedag: 24 oktober 2022 (lln hele dag vrij) 
Studiedag: 2 februari 2023 (lln hele dag vrij) 
Studiemiddag: 18 april 2023 (lln vanaf 12.00 uur vrij) 
 

 

Datum Activiteit  

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 

 

Leerlingennieuws 

Vince de Ruiter komt na de zomervakantie bij ons op 

school, in groep 6. 

Ruud Karsten en Daan Leenders worden vóór de 

zomervakantie alweer 4 jaar. Welkom op onze school 

jongens! 

 

Feest Oosteinde 

Nog een week en 

dan is het zover: het 

feest in Oosteinde 

barst weer los! 

Iedereen heeft 

inmiddels een 

feestkrant 

ontvangen. 

In de bijlage is een 

flyer te vinden over 

Oosteinde got 

talent, geef je snel op!  
 

 

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. We hebben 

weer een aantal ouders 

gevonden die mee willen 

die dag, heel fijn! 
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Rapport 

Op donderdag 23 juni krijgen 

alle kinderen hun rapport mee 

naar huis. (1 dag eerder i.v.m. 

het dorpsfeest).  

Vanaf maandag 27 juni 

vinden de rapportgesprekken plaats. Via Parro kun je 

je opgeven. Binnenkort sturen de leerkrachten 

hiervoor een overzichtje met data en tijdstippen. 

Vanaf dan kan er ingeschreven worden. 

 

Schoolreis groep 1-2-3 

De kinderen van groep 1-2-3 

gaan op dinsdag 12 juli op 

schoolreis. Ze gaan naar de 

Flierefluiter in Raalte. Informatie is 

inmiddels al verspreid via Parro.  
 

 

Schoolreis groep 4-5-6 

De kinderen van groep 4-5-6 

gaan op dinsdag 5 juli  

op schoolreis naar Duinen 

Zathe in Appelscha. Verdere 

informatie volgt nog.  

 

Musical groep 7-8 

Op dinsdag 12 juli vindt de musical van groep 7-8 

plaats in de Buddingehof! De datum staat vast al 

genoteerd in jullie agenda! Aanvang: 19.30 uur, 

inloop 19.00 uur. 

 

Afscheid groep 8 

Op woensdag 13 juli hebben de kinderen van groep 

8 hun laatste dag op obs De Wezeboom. ’s 

Ochtends organiseren ze zelf spelletjes voor groep 1 

t/m 7. ’s Middags gaan ze met de juffen een activiteit 

doen (nog nader te bepalen       ). ’s Avonds is dan 

het afscheid met ouders erbij en een barbecue 

(o.i.d.). 

Uitgebreidere info volgt nog. 

 

Schoolkrant  

Er komt voor de zomervakantie nog een schoolkrant 

uit. De redactie is druk bezig alle kopij te verzamelen. 

 

Bijlage: 
- Flyer BVO 

 

 

Namens Janneke: 

Via deze weg willen wij jullie graag bedanken voor 

alle lieve reacties en kaartjes na het overlijden van 

mijn man en onze papa. 

Het verdriet en het gemis zijn ontzettend groot, maar 

het doet ons goed dat we zo veel steun mogen 

ervaren in deze moeilijke tijd. 

Janneke, Mats en Emma. 

 

Donatie oud schoolmeubilair 

Het oude schoolmeubilair 

hebben we gedoneerd aan 

een school op Curaçao. We 

hebben een mailtje 

ontvangen waarin we 

werden bedankt. Zie 

hieronder: 

 
Dear all,  

Hiermee wil ik een ieder 

bedanken die hebben 

bijgedragen op de een of andere manier aan het 

transport, het laden en lossen van de 2e container met 

bestemming Goiloschool.  

De levering had een vertraging opgelopen vanwege 

onvoorziene omstandigheden, maar dit mocht de pret niet 

drukken bij de kinderen. De container werd later in de 

ochtend (gisteren) bezorgd, maar werd met open armen 

ontvangen door de kinderen en de MT van de school, 

ondanks de hitte! Wij hadden hulp gekregen voor het 

lossen van de container van de stagiaires van Wereldstage 

bijgestaan door ingehuurde krachten van de DOS, die 

samen met de leerlingen erop toezagen dat de container 

binnen 2 uur gelost was! Onze dank is enorm!  

De meubels die geleverd zijn, 

zijn prachtig!  

We hopen in de toekomst te 

kunnen rekenen op de steun 

van allen.  

Mvg 

Denice Bezemer-Hoyer 

Stichting Help de 

Schoolkinderen van Curaçao 

Kaya Serafin 30 

Klein Sint Michiel 

Telefoon: 5218878 

Helpdeschoolkinderen@gmail.com 
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