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                    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          

 

 

Schoolvoetbaltoernooi  

In september/oktober zou het jaarlijkse 

schoolvoetbaltoernooi gehouden worden. 

Helaas verval deze activiteit. 

 

 

Datum Activiteit  

Vrij. 28 augustus Nieuwsbrief  

Woe. 2 september Inloop CJG 

Do. 3 september Peuterochtend  

7-8-9 sept. Kamp 7-8 (gaat helaas 

niet door) 

Vrij. 11 september Nieuwsbrief  

Ma.14 september *Gr. 5-6 Hunebedcentrum 

(OVB) 

*start Cito E-toetsen (ivm 

corona van juni verplaatst 

naar sept.) 

di. 15 september Leerlingen vanaf 12.00 uur 

vrij 

(lkr IPC bijeenkomst) 

Vrij. 18 september Vergadering 

leerlingenraad 

di. 22 september Nationale buitenlesdag 

Woe. 23 september Start kinderpostzegels 

Vrij. 25 september Nieuwsbrief  

Zat. 26 september Oud papier 

Ma. 28 september Info-avond alle 

groepen(ovb?) 

Woe. 30 september Start Kinderboekenweek 

Do. 1 oktober *Peuterochtend  

*Scala gr. 1-2 

Woe. 7 oktober Inloop CJG 

Do. 8 oktober Scala gr. 1-2 

Vrij. 9 oktober *Einde Kinderboekenweek 

*nieuwsbrief 

*tostidag 

12 t/m 16 okt. Herfstvakantie  

 

Viswedstrijd 

Donderdag 27 augustus werd weer traditie 

getrouw de viswedstrijd georganiseerd door 

onze ouderraad.  

 

Uitslag: 

Groep 3 t/m 5 

1e Elvera Bakker 

2e Boyd Boer   

3e Thom de Leeuw 

  

Groep 6 t/m 8 

1e Jip Scholing 

2e Niek Verkade 

3e Yannick Luten 

 

 

Verspillingsvrije week 

Nederlanders verspillen steeds minder voedsel. 

Maar het kan nog beter, want nog steeds gaat 

een kwart van al het geproduceerde voedsel 

verloren in ons land. En daar is voedsel veel te 

waardevol voor. Steeds meer mensen komen in 

actie tegen voedselverspilling. Om dit 

onderwerp meer onder de aandacht te 

brengen is in opdracht van het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in 

samenwerking met de stichting Samen tegen 

Voedselverspilling een speciale editie van de 

Donald Duck uitgebracht. Van 1 t/m 7 

september organiseert deze stichting de tweede 

Verspillingsvrije week.  

Alle leerlingen uit groep 5 t/m 8 ontvangen deze 

speciale editie van de Donald Duck. 
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Start en Corona 

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen 

lezen met welke aanpassingen en regels we het 

schooljaar starten vanwege het Coronavirus. We 

zien over het algemeen dat de regels goed 

nageleefd worden. Belangrijk voor ouders blijft 

dat ze niet de school in mogen. Heeft een van 

je kinderen iets vergeten, dan ook graag niet de 

school in lopen. Leg het bij de deur neer en bel 

even met school. We zien dat sommige ouders 

dan toch de school inkomen. Dat is niet 

toegestaan. Een enkeling blijft nog even kletsen 

bij het hek. Dat is aan het begin van het 

schooljaar heel begrijpelijk. We willen de ouders 

toch verzoeken kinderen zo veel mogelijk zelf 

naar school te laten gaan, anders kort afscheid 

nemen en dan direct weer weg te gaan. Hou 

1,5 meter afstand! 

 

Heel belangrijk is dat iedereen met milde 

klachten thuis blijft en zich laat testen! Dit geldt 

voor ouders én kinderen, uiteraard ook voor de 

medewerkers. Het kan dus vaker voorkomen dat 

een leerling en/of medewerker niet naar het 

school kan/mag komen.  

 

We hanteren voor de medewerkers het 

volgende stappenplan: 

-We vragen of de vaste invalkracht in dienst van 

Wolderwijs beschikbaar is  

-We vragen of er iemand anders uit de invalpool 

beschikbaar is 

-We vragen of de duo-leerkracht beschikbaar is 

-We vragen of een andere leerkracht van de 

school beschikbaar is 

 

Als er geen oplossing voor handen is, zijn we 

genoodzaakt de groep naar huis te sturen. Het 

kan voorkomen dat we dit pas ‘s ochtends 

vroeg te horen krijgen. Houd daarom de 

berichtgeving via Parro en mail goed in de 

gaten. We vragen u vast na te denken over 

eventuele opvang voor de kinderen wanneer 

deze situatie zich voordoet. Wanneer meerdere 

dagen vervanging nodig is en niet gevonden 

wordt, rouleren we van groepen. 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast zijn we druk bezig het thuiswerken 

weer mogelijk te maken zodat de kinderen die 

thuis moeten blijven, maar niet echt ziek zijn wel 

aan het werk kunnen. Op dit moment is thuis 

inloggen op bv rekenen nog niet mogelijk. De 

uitgeverij Malmberg is druk bezig dit zo snel 

mogelijk voor elkaar te krijgen. Daarnaast zullen 

we eventuele werkboekjes bezorgen of 

eventueel laten ophalen. We proberen het 

onderwijsproces zo soepel mogelijk te laten 

doorlopen. 

 

Parro 

Parro is ons communicatiesysteem van school 

met ouders. Hierin komen leuke berichten en 

foto’s van wat kinderen zoal hebben gedaan. 

Dit is natuurlijk niet alleen leuk, maar ook 

belangrijk. Samen kun je dan terugkijken op 

deze activiteit en er samen over hebben.  

 

Betrokkenheid. 

Maar via Parro worden ook berichten verstuurd 

die noodzakelijk zijn om te lezen voor u als 

ouder. U kunt hierbij denken aan vervangingen 

voor de groep, maar ook wanneer er geen 

vervanging is en we vragen de kinderen thuis te 

houden. Het is dus van belang dat elke ouder in 

Parro zit, maar ook Parro volgt en de berichten 

leest. Dan blijft u op de hoogte van alle 

ontwikkelingen. 
 

Intekenlijst 

Bij de hoofdingang van school ligt een 

intekenlijst voor externen die de school 

bezoeken. We houden nauwlettend in de gaten 

wie de school binnen komt. Deze lijst is als 

registratieformulier t.b.v. Corona 

contactonderzoek. 
 

Brengen van jullie zoon/dochter 

I.v.m. de Corona-maatregelen, mogen de 

kinderen (net als voor de zomervakantie) 

niet eerder dan 8.20 uur op school komen. Dan 

staan er ook leerkrachten buiten om de 

kinderen op te vangen. 
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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. 

  

Folders  

We krijgen elk jaar informatiefolders van 

tijdschriften op school om uit te delen: 

- Squala (gr. 1 t/m 8) 

- Bobo (gr. 1-2) 

- Okki (gr. 3-4) 

- Wild van Freek (gr. 5-6) 

- National Geographic Junior (gr. 7-8) 

 

Hier kan jullie zoon/dochter een abonnement 

op nemen. 

 

 
 

Inloop CJG 

Woensdag 2 september vervalt het inloop-

moment van de (school)maatschappelijk 

werker. Danielle is wel telefonisch of via mail 

bereikbaar: 

 
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 

 

Activiteiten 
 

Natuurschatten jagen in het Holtingerveld! Ga je 

mee? 

Op 6 september starten we met de jeugdgroep 

van de Vogelwacht Uffelte e.o.. Eerst maken we 

onze nieuwe naam en logo bekend, want 

‘jeugdgroep’ klinkt nou niet echt spannend. Ook 

maken we bekend wie van jullie de mooiste foto 

van een wilde eend heeft gemaakt. Daarna 

wordt het echt leuk, want we gaan het veld in! 

Welke bijzondere schatten kunnen we 

ontdekken op het Holtingerveld? Welke dieren 

en planten leven hier en hoe sporen we ze op? 

Ga je mee?? We eindigen onze 

ontdekkingstocht weer bij de schaapskooi met 

iets lekkers voor iedereen. 

  

Waar: Schaapskooi Holtinger Schaapskudde 

(Van Helomaweg 16, Havelte) 

Wanneer: zondag 6 september van 14.00u-

16.00u 

Wie: Alle kinderen van 6-12 jaar die houden van 

buiten zijn. 

  

Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan 

vóór 4 september op via een e-mail naar 

jeugdcommissievwu@gmail.com. Als je de rest 

van het jaar mee wilt doen met onze groep, kun 

je je op 6 september aanmelden als jeugdlid 

van de vogelwacht (3 euro per jaar). Een paar 

voorbeelden van wat we verder nog gaan 

doen:  

vogels ringen (Hoe doe je dat? En waarom 

dan?) 

braakballen pluizen (Wat eet zo’n uil eigenlijk?) 

nestkasten timmeren en schilderen 

veldexcursies (Kiekendieven spotten, de heide 

een handje helpen, op excursie naar het 

Lauwersmeer) 

 

Bijlagen 

- Actief na schooltijd: september 

sportmaand 
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