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Datum
Ma. 6 /13/ 20/ 27
september
Woe. 8 september
13 t/m 24
september
Di. 14 september
Vrij. 17 september
Woe. 22 september
Vrij. 24 september
Zat. 25 september
Ma. 27 september
di. 28 september
(ipv do. 30 sept.)
Woe. 29 september
Do. 30 september

Vrij. 1 oktober
Woe. 6 oktober
Vrij. 15 oktober
18 t/m 22 oktober

Activiteit
Scala dans: gr. 1-2-3
MR vergadering
Startgesprekken op school
(aanmelden via Parro)
GMR vergadering
Nieuwsbrief
Inloopspreekuur CJG v.a.
8.00 uur
Vergadering
leerlingenraad
Oud papier
Informatie avond voor
ouders van alle groepen
Peuterochtend 10-12 uur
Start kinderpostzegels
studiemiddag
leerkrachten
Leerlingen ’s middags vrij!!
Nieuwsbrief
Start Kinderboekenweek
-Nieuwsbrief
-Einde Kinderboekenweek
Herfstvakantie

Nieuwe leerlingen
Binnenkort komt Sten
Aalderink alvast
proefdraaien op onze
school. Hij wordt in
oktober 4 jaar. Ook Fiene
de Wit wordt al snel 4
jaar; in november.

Rijrichting Schoolstraat
We willen onze ‘nieuwe’ ouders
nog even attenderen op een
afspraak die we hebben gemaakt:
Voor de veiligheid van onze
kinderen en het voorkomen van
opstoppingen, is er bij het brengen
en halen van de kinderen éénrichtingsverkeer in de
Schoolstraat ingesteld. Dat houdt in dat je de
Schoolstraat in moet rijden vanaf de Wolddijk en eruit
rijdt via de Hesselterweg. We hopen dat een ieder hier
rekening mee wil houden.
Viswedstrijd
Na een leuke vis les op school
hebben we donderdagavond
onze jaarlijkse viswedstrijd gehad.
De opkomst was met 27
deelnemers, enkele broertjes en
zusjes en vele ouders dan ook
enorm. Het was prachtig visweer en dat konden we
terugzien in de hoeveelheid vissen die gevangen zijn. In
totaal zijn er door de deelnemers meer dan 40 vissen
gevangen!
In de onderbouw heeft Max Nijland de eerste prijs
gehaald met maar liefst 8 vissen die samen 102 cm lang
waren. De tweede prijs was voor Dominiek Pothof en de
derde prijs kon opgehaald worden door Ivar Benak.
In de bovenbouw heeft Sem Spin gewonnen; hij had 4
vissen gevangen die samen 63 cm lang waren. De
tweede prijs was voor Guido Vossebelt en Anna Rens
Verkade heeft de derde prijs gewonnen.
De visvereniging had ook nog wat spulletjes aan ons
gegeven waardoor iedereen die een vis gevangen had
nog een leuk prijsje kon uitkiezen! Daarnaast was er voor
elke visser nog een mooie sleutelhanger van de
visvereniging!
Het was een leuke, gezellige visavond met een
uitstekende begeleiding vanuit de visvereniging! Een
mooi begin van het nieuwe schooljaar!
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Parro
We gebruiken de Parro-app om korte
mededelingen naar ouders te kunnen
communiceren. Alle ouders zijn, als het goed is,
gekoppeld aan de nieuwe groep(en) van hun
kind(eren). Hierover
hebben jullie ook
een mail
ontvangen. Lukt
het inloggen niet,
laat het ons even
weten. We zijn druk bezig om Juf Ellen en juf
Meggy ook gekoppeld te krijgen via Parro, dit kost
wat meer tijd dan gedacht. Natuurlijk bestaat ook
het gewone bellen nog en kan hier ook gebruik
van gemaakt worden. Soms net zo handig om
even iets te overleggen. Ook kunnen jullie de
leerkrachten via e-mail bereiken.
Nog even voor de volledigheid:
De e-mailadressen van Ellen en Meggy zijn
ellen.bruining@wolderwijs.nl
meggy.soer@wolderwijs.nl
De e-mail adressen van de overige leerkrachten
zijn, als het goed is, bekend.
Willen jullie altijd beide leerkrachten van jullie
zoon/dochter meenemen in de mailwisseling?
(geldt voor alle groepen)
Soms komt het nog voor dat er naar 1 leerkracht
gemaild wordt. Ook via Parro graag een gesprek
starten waar beide leerkrachten inzitten.
Gymnastiek
Vrijdag 17 september heeft meester Dennis
kaartjes geregeld voor de Monkey Fun Run. Dit is
dan i.p.v. een gymles. Meester Dennis vraagt nog
na of dit vanaf groep 3 kan/mag en of het een
vereiste is dat iedereen in het bezit is van een
zwemdiploma.
Peuterochtenden
In verband met een wisseling en een kleine
verschuiving in werkdagen van het personeel
gaan de peuterochtenden van 30 september en
28 oktober niet door. Deze zijn verplaatst naar
dinsdag 28 september en dinsdag 26 oktober. Op
deze dagen zijn nl. beide leerkrachten aanwezig
en is er ook tijd en aandacht voor elke leerling én
voor de peuters.

Folders
We krijgen elk jaar informatiefolders van tijdschriften op
school om uit te delen:
- Squla (gr. 1 t/m 8) escape game
- Bobo (gr. 1-2)
- Okki (gr. 3)
- Wild van Freek (gr. 4-5-6)
- National Geographic Junior (gr. 6-7-8)
Hier kan jullie zoon/dochter een abonnement op
nemen.

Inloop CJG
Vanaf woensdag 22 september start Daniëlle Vreeburg,
(school) maatschappelijk werker, weer met het
inloopspreekuur. Dit kan al vanaf 8.00 uur. Ook is ze
telefonisch en via mail te bereiken, zie gegevens
hieronder. In de bijlage kunnen jullie meer informatie
vinden.
Daniëlle Vreeburg
(school)maatschappelijk werker
Werkdagen: di / wo / do / vr
Oosterweg 14, 7921 GB Zuidwolde
T 0528 – 37 86 86
E daniellevreeburg@welzijndewolden.nl
W www.welzijndewolden.nl
Juf Chantal 25 jaar in het onderwijs
Woensdag 25 augustus was de dag dat juf Chantal 25
jaar in het onderwijs zat. Hier hebben we natuurlijk
aandacht aan geschonken: alle kinderen hebben
meegeholpen met de vlaggetjeslijn, ze hangen heel
gezellig in het kantoor van juf Chantal. Bloemen horen er
natuurlijk ook bij! Voor de kinderen had ze nog een
lekkere traktatie.

De peuters zijn van harte welkom van 10.00-12.00
uur. Nemen jullie dan ook fruit en drinken mee?
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Wijziging kalender
In de jaarkalender die jullie van ons gekregen
hebben vinden jullie een aantal middagen
waarop de kinderen vrij zijn i.v.m. onze
teamscholing. De studiemiddag van 15 maart
gaat niet door. Op deze dag verwachten we de
leerlingen de hele dag. De studiemiddag is
verplaatst naar 17 mei. Op deze dag zijn de
leerlingen 's middags vrij. Graag even aanpassen
in de kalender dus.

Actief na schooltijd
Deze week zijn er door het KC team frisbees
uitgedeeld op school voor de promotie van de
website www.actiefnaschooltijd.nl. Dit is in De
Wolden de website met naschools
activiteitenaanbod voor kinderen en jongeren.
Ook is er een promotiefilmpje te vinden
via: Promotie ronde Actiefnaschooltijd Naschoolse activiteiten in Gemeente De Wolden
Verder is er een leuke wedstrijd verbonden aan de
frisbees.
Wat is jouw
meest
creatieve
manier om de
frisbee te
gebruiken?
Doe mee en
maak kans op
een leuke
prijs
Op school
heb je de
promotiefilm
van www.actiefnaschooltijd.nl bekeken en heb je
een frisbee gekregen. Wat is jou meest creatieve
manier om de frisbee te gebruiken? Heb je een
leuk idee bedacht? Maak dan een kort filmpje van
maximaal 1 minuut (horizontaal filmen) en stuur het
in voor vrijdag 1 oktober 2021 via Whatsapp naar
06-11726883 of via WeTransfer naar het emailadres info@actiefnaschooltijd.nl. De winnaar
ontvangt een leuke prijs voor zijn/haar schoolklas.
Met het inzenden van het filmpje geef je
toestemming dat wij van jouw inzending een
compilatie filmpje mogen maken en dat het
filmpje gebruikt wordt voor promotie
van www.actiefnaschooltijd.nl.

Even kennismaken
Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Ellen Bruining van
Ommen. Ik ben 55 jaar en samen met mijn man Ronald
wonen we in Ruinen. Ik ben 29 jaar werkzaam geweest
op ’t Oelebrod in Ruinen.
Ik heb vorig schooljaar de overstap gemaakt om te
werken in de invalpoule van Wolderwijs. Jullie kunnen
me einde schooljaar gezien hebben op de Wezeboom,
omdat ik in groep 1/2 en groep 3/4 heb ingevallen.
Dat maakt dat ik sommige kinderen al een beetje ken.
Dat is erg fijn.
Naast groepsleerkracht ben ik ook beeldend kunstenaar
en aan het einde van vorig schooljaar, heb ik de
kinderen van groepen 1,2,3 en 4 kennis laten maken met
het werken van stenen. Ze vonden dat super leuk. En ik
ook!
We gaan er samen een fijne tijd van maken.
Hartelijke groet,
Ellen Bruining van Ommen
Mijn naam is Meggy Soer en woon samen met mijn man,
hond Nena en kat Lorenzo in Meppel.
In mijn vrije tijd ben ik graag buiten, ik fiets graag op de
racefiets, gravelbike of op de mountainbike lekker in het
bos. Ook loop ik regelmatig een rondje hard. Verder
geniet ik ook enorm van wandelingen met mijn hond of
lees ik graag een goed boek.
Ik ben een van de vaste invallers van Stichting
Wolderwijs en kom nu voor een langere periode bij jullie
op school. Je kunt me tegen komen in groep 1, 2 en 3.
Tot snel!
Hoi, mijn naam is Jeroen Van der
Zee en ik ben 17 jaar jong.
Ik ben een 2e jaars
onderwijsassistent en het
komende jaar loop ik stage in
groep 7/8. Voor de ouders van de
school, aangenaam kennis te
maken. Iets kort over mijzelf: Ik
woon in Ruinen en zit op de sport
badminton. Ik heb 1 hobby en
dat is mijn grootste van allemaal;
Formule 1. Als je verder nog iets
wilt weten over mij mag je het
gerust vragen, ik wandel door de
gangen heen op maandag en
dinsdag.

Schooljaar 2021-2022
3

Schoolplein
Op vrijdag 10 september, vanaf 19.00 uur, en
zaterdag 11 september, vanaf 9.00 uur gaat de
ouderraad bezig met het schoolplein. Eerst wordt
het plein schoongemaakt (zandvrij) en daarna
gaan ze verven (voor het verkeersplein). Hiervoor
kan de ouderraad wel wat extra helpende
handen gebruiken. Dus: heb je tijd en vind je het
leuk om te helpen? Dan zien we je graag vrijdag
en/of zaterdag.
Sparen
Onze voorraad kosteloos materiaal (wcrollen/keukenrollen/eierdozen/andere doosjes,
flesjes ed.) is aardig geslonken. Willen jullie ons
weer helpen met het sparen?

Bijlage:
- Voorstellen CJG

Traktaties
Vanaf dit schooljaar hoeven de traktaties niet meer
voorverpakt te zijn. Willen jullie er wel voor zorgen dat
het jarige kind de traktaties zelf mee kan nemen naar
binnen.

Cadeau van groep 8
Groep 8 heeft ons vorig schooljaar bij hun afscheidsfeest
prachtige ‘bloemen’ cadeau gedaan. Wellicht hebben
jullie ze al zien hangen aan het hek bij het schoolplein.
Het zijn bloemen waarop met krijt getekend/geschreven
kan worden. De eerste dictees zijn er al op gemaakt.
Een hele mooie aanvulling voor ons schoolplein!

Feestelijke ouderavond
We hadden in de jaarkalender een aantal opties voor
de feestelijke ouderavond gezet. Uiteindelijk hebben we
donderdag 14 april vastgezet als definitieve datum. Dat
houdt in dat donderdag 23 september en woensdag 25
mei geschrapt kunnen worden uit de jaarkalender.
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