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Jaargang 19, nummer 20                                                                               Oosteinde,  18-06-2021 

 
                    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 zijn die 

terug te vinden in de 

activiteitenlijst in deze nieuwsbrief.  

 

 

 

Marit Eefting wordt 25 

juni 4 jaar. Ze is al een 

paar keer op school 

geweest om te 

oefenen. Julian Louwes 

wordt 8 augustus 4 jaar. 

We zullen hem dan ook 

snel op school zien! 

 

 

 

Datum Activiteit  

Do. 24 juni GMR vergadering 

Vrij. 25 juni *spelletjesdag georganiseerd 

door de buurtvereniging 

Oosteinde 

*2e rapport voor de leerlingen 

Vanaf ma. 28 juni Contactgesprekken over het 

rapport van de leerlingen 

Vrij. 2 juli Nieuwsbrief  

 

di. 6 juli Musicalfilm kijken met groep 

7. Locatie? 

Woe. 7 juli Afscheidsdag groep 8 

’s avonds musicalfilm kijken 

met groep 8 

Vrij. 9 juli Vanaf 12.00 uur zomer-

vakantie 

 

Doekoe actie 

We hebben maar liefst een bedrag van 330 euro 

bij elkaar gespaard!! Allemaal bedankt voor het 

meesparen met de Doekoe actie. We gaan 

hiervoor materialen uitzoeken waar de kinderen 

op het schoolplein mee kunnen spelen. En 

meester Dennis kan het ook weer gebruiken bij de 

gymlessen op school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport 

Vrijdag 25 juni krijgen alle leerlingen hun (2e) 

rapport weer mee naar huis (groep 1-2 krijgt 1x 

per jaar een rapport, in juni). Mocht het rapport 

van jullie zoon/dochter nog thuis liggen, graag 

weer meegeven naar school. Dan kunnen wij het 

rapport schrijven. Een 

dezer dagen ontvangen 

jullie van de 

groepsleerkracht van 

jullie zoon/dochter een 

bericht via Parro. Via dit 

bericht kunnen jullie je 

weer opgeven voor een 

contactmoment om de 

voortgang van jullie 

zoon/dochter en het 

rapport te bespreken.  
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Afscheid groep 8 

Het is nog maar 3 weken, dan neemt groep 8 

alweer afscheid van hun basisschoolperiode op 

De Wezeboom. Dit laten we natuurlijk niet 

stilletjes voorbij gaan. De kinderen zijn al druk 

aan het overleggen hoe ze hun laatste 

woensdagochtend willen besteden. Traditie- 

getrouw organiseert groep 8 een 

spelletjesochtend voor groep 1 t/m 7; er komen 

al veel leuke, creatieve activiteiten voorbij. Dus 

dat wordt vast een gezellige ochtend! 

Groep 8 is dan vanaf 12.00 uur vrij. 

Na 14.00 uur gaat groep 8 met de juffen op 

stap om een uitje te doen. Wat zal het dit jaar 

worden? Lasergamen, bowlen, tramplinepark 

of toch….? De kinderen hebben hun wensen 

doorgegeven, de beslissing ligt uiteindelijk bij 

de juffen       

Na afloop van ons uitje gaan we BBQ’en en 

vindt ook 

het officiële 

gedeelte 

plaats. Over 

het hoe en 

wat precies 

zijn we nog 

in overleg. 

Wordt vervolgd dus.  

 

Namens de OR; Joost Kaper neemt afscheid 

Afgelopen maandag 14 juni heeft de OR voor 

de laatste keer dit schooljaar (digitaal) 

vergaderd. Dit was de laatste vergadering voor 

Joost Kaper. Hij zal de OR verlaten aangezien 

ook Joep de school zal verlaten, hij zit in groep 

8. 

Joost is in 2017 bij de OR gekomen, hij kwam 

een keer mee vergaderen om te kijken of hij 

een bijdrage kon leveren aan de OR. Hij was 

direct enthousiast na deze vergadering en is 

toen begonnen als secretaris van de OR. Naast 

dat hij de agenda (bijna altijd op tijd) rond 

stuurde en nauwkeurig notuleerde, zodat wij 

onze actiepunten keurig terug konden vinden, 

schreef hij ook vol enthousiasme en met humor 

de stukjes van de OR voor de nieuwsbrief. Joost 

was erg actief binnen de OR en we willen hem 

dan ook hartelijk bedanken voor zijn bijdrage. 

Bij een afscheid hoort ook een welkom, we 

hebben Roy Nijland en Wilco Korterink kunnen 

verwelkomen in de OR. 

 

Musical groep 7-8  

 

In groep 7-8 zijn we druk aan het oefenen voor de 

musical. Ook zijn we hard aan het werk om het 

decordoek te schilderen en de benodigde 

attributen en kleding te verzamelen. 

We hebben de volgende afspraken vastgelegd: 

Woensdag 23 juni gaan we ’s ochtends op de 

fiets naar het dorpshuis in Ruinerwold om al even 

te wennen aan het grote podium.  

Woensdag 30 juni gaan we ook ’s ochtends naar 

het dorpshuis in Ruinerwold (wederom op de 

fiets). Dan hebben we de generale en daarna 

gaan we de musical opnemen onder leiding van 

Ronald Buld. Hij maakt er dan weer een mooi 

geheel van.  
  

Afgelopen week is het besluit genomen door  

Wolderwijs dat binnen een musical uitvoeren niet 

is toegestaan dit schooljaar. Hier hebben wij ons 

als school dus aan te houden. 

 
Wel mogen we onze musicalfilm buiten bekijken 

met alleen ouders en leerlingen van de groep.  

 

 

Bijlage: 

- Gezamenlijk bericht van MR en OR 

 


