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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. 

 

 

Datum Activiteit  

Vanaf 12 sept. Startgesprekken  

di. 13 sept. Schoolfotograaf  

Woe. 14 sept.  MR vergadering 

Vrij. 16 sept. Gastles gr. 6-7-8; “invloed van 

de groep” 

Ma. 19 sept. GMR vergadering 

di. 20 sept. Prinsjesdag  

Woe. 21 sept. Schoolkorfbal  

Vrij. 23 sept. *Nieuwsbrief 

*verg. leerlingenraad 

Zat. 24 sept. Oud papier: 

Helpers: Nijland-van Duinen 

Ma. 26 sept.  Informatieavond voor alle 

groepen + uitleg VO gr. 8 

Woe. 28 sept.  *Start kinderpostzegels 

*schoolvoetbal 6-7-8 (niet 

voldoende opgave) 

Don. 29 sept. Peuterochtend:10.00-12.00u 

Di. 4 okt. Dierendag 8.15-8.30 uur op 

het plein 

Woe. 5 okt. Start Kinderboekweek “Gi-

Ga-Groen” 

*schoolvoetbal 6-7-8 (niet 

voldoende opgave) 

Vrij. 7 okt. *Nieuwsbrief 

*Open dag VO 

Ma. 10 okt. MR/OR vergadering 

Don. 13 okt. Tosti dag 

Vrij. 14 okt. *Wolderwijsdag:leerlingen vrij 

*Einde Kinderboekweek 

17 t/m 21 okt. Herfstvakantie  

Viswedstrijd  

Donderdag 8 september vond de viswedstrijd plaats. 

Er werden weer veel vissen gevangen! 

Uitslag groep 3-4-5: 

1e: Max Nijland  

2e: Bram van der Zandt 

3e: Guus de Leeuw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslag groep 6-7-8: 

1e: Sem Spin 

2e: Anna Rens Verkade 

3e: Noa-Lynn de Leeuw 

 
 

 

 

 

 

Startgesprekken  

In de week van maandag 12 september vinden de 

startgesprekken plaats, na schooltijd. Via Parro heeft 

iedereen (als het goed is) een uitnodiging 

ontvangen. Via deze uitnodiging kunnen jullie je 

inschrijven voor een geschikt moment. Mocht er 

geen geschikt moment tussen zitten, neem dan even 

contact op met de leerkracht, dan is er vast nog wel 

ergens een ander moment te plannen.  
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Luizenmoeders gezocht 

Daphney van Duinen 

(moeder van Gwenn 

en Robbin) is dit jaar 

voor het laatst 

luizenmoeder. Haar 

dochters gaan na dit 

schooljaar naar het 

voortgezet onderwijs. 

We zijn dus op zoek 

naar nieuw bloed in 

de club ‘luizenpluizers’. Wie zou ons willen helpen? 

Het luizenpluizen gebeurt op de eerste woensdag ná 

een vakantie, ’s ochtends gelijk om 8.30 uur. Voor 

meer informatie mag je altijd contact opnemen met 

school of mailen: natasja.nijland@wolderwijs.nl  

 

Schoolfoto’s 

Dinsdag 13 september komt Petra Hessels voor de 

schoolfoto’s. Ze start om 8.30 uur gelijk met de 

gezinsfoto’s: broertjes/zusjes die nog niet op school 

zitten mogen dan ook op de foto met hun oudere 

broer/zus.  

 

Operatie 
Woensdag 14 september onderga ik (Chantal) een 

operatie aan een bunionette (kleermakersknobbel). 

Dat betekent dat ik tijdelijk niet heel mobiel ben. 

Uiteraard ben ik gewoon bereikbaar via de mail of 

telefoon, ik werk dan vanuit huis. Inmiddels hebben 

we daar ook voldoende ervaring mee.       
Afhankelijk van het herstel bekijk ik wanneer ik weer 

op school kan zijn. Eventueel laat ik me brengen en 

halen. 

 

Open sportdag zaterdag 17 september  

In samenwerking met maar liefst 7 cultuurorganisaties 

en 25 sportverenigingen wordt er op zaterdag 17 

september de Open Vereniging Dag De Wolden 

georganiseerd. Iedereen die geïnteresseerd is mag 

de verschillende locaties bezoeken en kennis maken 

met sport en cultuur. Er is aanbod voor het hele gezin. 

  
De kinderen hebben inmiddels een flyer 

meegekregen naar huis. De korfbalvereniging heeft 

de kinderen al ‘getrakteerd’ op een mooie 

broodtrommel. Daarnaast is er ook een folder 

toegevoegd in de bijlage.  

 

 

 

Schoolmaatschappelijk werk informatie 

Mijn naam is Daniëlle Vreeburg en ik ben als 

schoolmaatschappelijk werker contactpersoon voor 

OBS de Wezeboom. Als schoolmaatschappelijk 

werker ben ik werkzaam vanuit Welzijn de Wolden en 

we zijn verbonden aan het Centrum voor Jeugd en 

gezin (CJG). In de bijlage kunt u lezen wat het 

schoolmaatschappelijk werk eigenlijk inhoudt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage  

Helaas heeft de gemeente besloten om het oud 

papier op een andere manier te gaan ophalen. 

Hierdoor valt er voor de OR een grote inkomstenbron 

weg. Daarnaast wordt alles ook duurder. Om ook dit 

schooljaar toch weer leuke dingen voor de kinderen 

te kunnen organiseren hebben we naar het hele 

financiële plaatje gekeken en komen wij als OR tot 

de conclusie dat we er niet onderuit komen om een 

hogere vrijwillige ouderbijdrage te vragen. Wij 

hebben vanuit de OR een voorstel ingediend bij de 

MR om de dit bedrag te verhogen van € 18,- naar 

€22,- per kind. Daarnaast hebben we ook het voorstel 

bij de MR neergelegd om de korting voor meerdere 

kinderen af te schaffen. De MR heeft met beide 

voorstellen ingestemd. Nu betreft dit natuurlijk een 

vrijwillige ouderbijdrage. Bij de meeste ouders 

incasseren wij deze bijdrage. Indien u zich niet kunt 

vinden in de verhoging van de bijdrage en de 

vrijwillige ouderbijdrage niet kunt of wilt betalen, 

verzoeken wij u om contact met ons op te nemen, 

zodat we hier rekening mee kunnen houden. U kunt 

dit doen door te mailen naar 

or.wezeboom@wolderwijs.nl of door contact op te 

nemen met Roy Nijland (Penningmeester van de OR 

op telefoonnummer 06-22134813) Indien wij uiterlijk 30 

september geen reactie van u hebben ontvangen, 

gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar hebt tegen 

deze verhoging. De vrijwillige ouderbijdrage zal in 

november geïncasseerd worden.  

Met vriendelijke groet, OR o.b.s. de Wezeboom  
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Studenten   

We hebben dit jaar 2 studenten. In deze nieuwsbrief 

stellen ze zich aan jullie voor. 

 

Hoi allemaal, 

Ik ben Mare Haagsma en kom uit Uffelte. Op het 

moment zit ik in mijn derde jaar van de pabo, die ik 

volg aan 

Hogeschool KPZ. 

Aankomend half 

jaar ga ik stage 

lopen in groep 3, 4 

en 5 op OBS De 

Wezeboom. Ik heb 

er erg veel zin in en 

kijk er naar uit om 

de leerlingen te 

leren kennen. Wie 

weet zien we 

elkaar op het 

schoolplein, tot 

dan! 

 

 

 

 

Mijn naam is Floor Westerhuis. 19 jaar en ik woon in 

Meppel. Ik loop het eerste half jaar stage bij groep 

1/2 en doe de 2e helft in groep 3/4/5. Ik volg de 

opleiding onderwijsassistent op het Drenthe College 

in Meppel en ik ben 2e jaars student.  

 

Mijn bijbaan is bij Domino's Meppel. Daar ben ik erg 

graag te vinden. Verder in mijn vrije tijd ben ik graag 

bezig met wandelen, skeeleren en leuke dingen 

doen met vrienden. Ook ben ik dol op mijn huisdieren 

en is wandelen in het bos ideaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassenouders 

Elk jaar zijn we weer op 

zoek naar 

klassenouders om ons 

te ondersteunen: 

meehelpen met activiteiten op school/sportdag ed., 

vervoer regelen bij uitstapjes, informatie doorgeven 

aan de groep ouders via whatsapp enz.  

Kortom: we kunnen niet zonder onze klassenouders! 

Wie zou het leuk vinden om dit schooljaar 

klassenouder te zijn? Opgeven kan bij de betreffende 

leerkracht. Mochten er meerdere opgaven zijn, zal er 

geloot worden. 

 

Informatie avond 

Op maandag 26 september 

vindt onze informatie avond 

plaats. Weer eens een 

keertje live op school! 

Tijden: 

19.00 uur → groep 1/ 2 en groep 8 (uitleg Voortgezet 

Onderwijs; leerlingen van groep 8 graag ook 

aanwezig!) 

19.30 uur →  groep 6/ 7 (8) 

20.00 uur → groep 3/ 4/ 5 

 

Leerlingenraad 

Vrijdag 23 september is de eerste vergadering van 

de leerlingenraad. Voor groep 6-7-8 zijn er al 

verkiezingen geweest: 

Groep 6: Dominiek Pothof 

Groep 7: Boaz van Dijk 

Groep 8: Robbin van Duinen 

Ze moesten aan de klas vertellen waarom juist zij 

gekozen moesten worden voor de leerlingenraad, ze 

moesten een ‘pitch’ voorbereiden.  

Uit groep 3-4-5 

zullen ook 3 

leerlingen komen 

die dit jaar de 

leerlingenraad 

komen versterken. 

 

Bijlagen: 

- JOGG weetje september 

- Voorstellen schoolmaatschappelijk werk 

- Open Vereniging Dag De Wolden 

- Burendag 24 september georganiseerd door 

Speeltuinvereniging 

 

 


