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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

Di. 5 juli
di. 12 juli

Schoolreis gr. 4 t/m 6
*schoolreis gr. 1-2-3
*Musical groep 7-8
Afscheidsdag groep 8
-koffie/theemomentje 11.30
uur op het plein
-Om 12.00 uur zomervakantie
Oud papier:
Helpers: Spin-Zoer

Woe. 13 juli
Vrij. 15 juli

Zat. 23 juli

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)
Jaarkalender
De jaarkalender voor het nieuwe schooljaar is bijna
klaar, de laatste puntjes worden er nog in verwerkt.
Voor de zomervakantie krijgen alle kinderen een
exemplaar op papier mee naar huis.

Leerlingennieuws
Na de zomervakantie komen de volgende leerlingen
bij ons op school, zij zijn dan ook al 4 jaar geworden!:
-Bas Korterink
-Liss Westert
-Eva van der Zandt
-Noud van der Zandt
-Kato Kaper
-Vince de Ruiter (komt in
groep 6)
Koffiemomentje
Op de laatste vrijdag voor
de zomervakantie, 15 juli,
organiseren we om 11.30
uur een koffiemomentje om
het schooljaar af te sluiten.
Dit is voor alle
ouders/verzorgers/opa’s/oma’s/oppas. Graag zien
en spreken we jullie dan op het schoolplein. (thee
drinken mag ook natuurlijk!)
Schoolkrant
Er komt voor de zomervakantie nog een schoolkrant
uit. De redactie is druk bezig alle kopij te verzamelen.
Marian Wolters gaat de schoolkrantredactie verlaten.
We hebben dus een vacature. Mocht je het leuk
vinden om mee te helpen met de schoolkrant, laat
het dan even weten bij een van de leerkrachten of
bij een van de ander schoolkrantredactie leden
(Rianne Eefting; moeder van Marit, Anne Hesselink;
moeder van Fiene, Noëlle Vosters; moeder van
Matthias/Daniël)
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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. De
betreffende ouders/verzorgers
hebben hierover informatie
ontvangen via de mail.
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.
We doen op maandag 11 juli de generale repetitie in
de Buddingehof. De kinderen moeten dan op de
fiets naar school komen, we gaan ook op de fiets
naar Ruinerwold. Groep 4-5-6 komt die ochtend
kijken bij de generale repetitie, ook graag deze
kinderen op de fiets laten komen die maandag.
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.
(uitnodiging hiervoor volgt nog; tijdstip ± 17.30 uur)
Binnenkort krijgen de kinderen van groep 1 t/m 7 een
uitnodiging mee van groep 8 omtrent deze ochtend.
Groep 8 is al druk bezig met de organisatie!
Bijlage:
JOGG weetjes maand juli
Veilig verkeer Nederland zomerchallenge
Jeugd theater school

Schoonmaakdag
Op dinsdag 12 juli gaat groep
1-2-3 op schoolreis. Graag
zouden we willen vragen of
er ouders zijn die op die dag
(onder schooltijd) de lokalen
en materialen van groep 1-2
en 3 willen schoonmaken. Willen jullie hiervoor een
emmer en een doek meenemen?
Schoonmaakmiddel hebben we op school.
Schoonmaken kan gelijk v.a. 8.30 uur, maar je kunt
ook om 10 uur komen, als dat beter past.
Vele handen maken licht werk!
Mocht je niet kunnen komen, laat het dan even
weten. Dan kan er altijd iets meegenomen worden
naar huis (bv. schorten wassen).
Cursus Theater-Flex (8 t/m 12 jaar) van
Jeugdtheaterschool Meppel.
Een podium is de plek voor theater, de plek voor
zang & dans maar bovenal de plek voor plezier.
Stap in de spotlight en maak je klaar voor anderhalf
uur lang theater. Jouw hoofd zit vol goede ideeën en
verhalen en hoe leuk is om dat aan anderen te
kunnen laten zien. Samen met een groep kinderen
van jouw eigen leeftijd ga je elke week aan de slag.
Zo leer je alles over acteren, presenteren en hoe je je
eigen ideeën tot een toneelstuk maakt.
Wekelijks komen de kinderen bij elkaar. Hier krijgen ze
les van een theaterdocent in alle basisprincipes van
theater. Acteren voert de boventoon maar ook het
ontwikkelen en vormgeven van de eigen fantasie
vormt een belangrijk onderdeel. Verder wordt er
aandacht besteed aan: samenwerking, samen spel,
zelfvertrouwen en presenteren. Twee keer in het jaar
zijn er korte presentaties (in december en aan het
einde van de cursus) op de leslocatie. Zo kunnen ook
broertjes, zusjes, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s
meegenieten van al dat jonge talent.
Het lesprogramma behandelt allerlei onderdelen. Er
wordt geput uit een zeer uitgebreid spelarchief aan
de hand waarvan leren ontstaat vanuit het ervaren.
Kennismakingsles: maandag 19 september
Tijd: Maandag 15:45 – 17:15
Locatie: Vrijeschool De Toermalijn
Leeftijd: voor kinderen van 8 t/m 12 jaar
Opgeven: via jeugdtheaterschoolzwolle.nl (menu-->
kinderen --> Theater-Flex)
Zie ook de bijlage
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