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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
Zat. 23 juli

Activiteit
Oud papier:
Helpers: Spin-Zoer
Na de zomervakantie
Vrij. 26 aug.
1e nieuwsbrief
Zat. 27 aug.
Oud papier: helpers Korterinkvan der Zandt
Ma. 29 aug.
* Eerste schooldag schooljaar
2022-2023
*OR vergadering
Woe. 31 aug.
Luizencontrole
Woe. 7 sept.
Inloop CJG 8.00-9.00 uur
Don. 8 sept.
Viswedstrijd
Vrij. 9 sept.
Nieuwsbrief
di. 13 sept.
Schoolfotograaf
Woe. 14 sept.
MR vergadering
Vrij. 16 sept.
Gastles gr. 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: Eefting-van Duinen
Ma. 26 sept.
Informatieavond voor alle
groepen + uitleg VO gr. 8
Woe. 28 sept.
*Start kinderpostzegels
*schoolvoetbal jongens 6-7-8
(niet voldoende opgave)
Don. 29 sept.
Peuterochtend:10.00-12.00u

Jaarkalender 2022-2023
Alle kinderen hebben vorige week vrijdag een
papieren versie van de jaarkalender voor het nieuwe
schooljaar meegekregen naar huis.
Een aantal data van de ouderraadsvergaderingen
stonden er nog niet in, bij deze (om zelf toe te
voegen evt.):
Maandag 29 augustus 2022
Dinsdag 22 november 2022
Dinsdag 31 januari 2023
Maandag 24 april 2023
Maandag 12 juni 2023
Bij deze nieuwsbrief ook nog even de digitale versie.
(incl. de OR data)
Schoolkrant
De kinderen hebben weer een schoolkrant
meegekregen naar huis. Alle kinderen van de school
hebben hieraan een bijdrage geleverd. Bedankt
schoolkrantredactie voor het verzamelen van alle
input; jullie hebben er weer een mooi geheel van
gemaakt!
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
Mathias/Daniël)
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MR obs de Wezeboom
Op woensdag 6 juli heeft de MR weer vergaderd.
De vergadering was, door omstandigheden, online.
De volgende punten zijn in de MR besproken:
We hebben gesproken over de formatie voor
volgend schooljaar. We starten in groep 1-2
eerst even met inval, maar vinden het fijn dat
dit zo geregeld is.
We hebben meegekeken met de jaarplanner
en straks de definitieve versie van de
schoolgids.
Beide documenten (wanneer definitief)
komen ook op de schoolsite.
De MR heeft gekeken naar het
SchoolJaarVerslag (SJV) en het
SchoolJaarPlan (SJP). De trends en analyses
van de Cito eindtoetsen zijn nog niet
verwerkt. Deze volgen op de eerste
vergadering in september. De toetsscores
(groepsoverzichten) zijn al wel gedeeld met
de MR.
De afgenomen WMK vragenlijsten en
tevredenheidspeilingen (volgt nog) worden
straks ook in de MR besproken.
In de GMR wordt gekeken en geadviseerd
naar de invulling van vacante functies binnen
Wolderwijs.
We zijn druk bezig met het actualiseren van
het WerkPlan van de MR.
We denken mee over de ouderbijdrage die
de OR vraagt voor de verschillende leuke
activiteiten op school.
Volgende vergadering zal zijn op woensdagavond 14
september.
Wanneer er vragen en opmerkingen zijn, kunt u
contact opnemen met de oudergeleding van de MR
via mr.wezeboom@wolderwijs.nl.

Viswedstrijd
Na de zomervakantie wordt er
op donderdag(avond) 8
september weer traditie
getrouw de viswedstrijd
georganiseerd door onze
ouderraad. De precieze
informatie hierover ontvangen
jullie na de zomervakantie, maar noteer de datum
alvast in de agenda!
Fijne vakantie!

Dit is dan alweer de laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar. Het is een cliché, maar wat vliegt de
tijd. We hebben in het begin nog te maken
gehad met Corona, een verlengde
kerstvakantie en nog wel wat maatregelen.
Maar het grootste deel van het jaar hebben we
redelijk ‘normaal’ les kunnen geven. Dat is toch
wel heel erg fijn. Samen leren, samen spelen en
het liefst met de hele school. Laten we hopen
dat het in het najaar niet meer helemaal oplaait
en we weer te maken krijgen met maatregelen.
We staan het meest in ons kracht wanneer we
kunnen samenwerken, groepsdoorbrekend
kunnen werken en spelen, zonder afstand
instructies kunnen geven en uiteraard fysiek
aanwezig kunnen zijn!
Maar eerst staat de zomervakantie voor de
boeg. Laten we hopen op mooi weer, tijd om te
relaxen, tijd voor leuke dingen! Heerlijk tijd om
de accu weer op te laden zodat we er weer
volop tegenaan kunnen.
Geniet van de vakantie en van elkaar. We zien
elkaar dan weer op maandag 29 augustus!

Bijlage:
Jaarkalender 2022-2023
Poster zomeractiviteiten voor jongeren juli
Poster zomeractiviteiten voor jongeren aug.
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