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Datum

Activiteit

Vrij. 26 juni

*Nieuwsbrief
* Bingo!!! Georganiseerd door
buurtvereniging Oosteinde
*première musical ‘De
feestplaneet’ voor groep 7
(de kinderen van groep 7 hebben
hiervoor een uitnodiging
meegekregen)
Afscheid groep 8
-’s ochtends: spelletjes
-’s middags: uitje
-’s avonds: BBQ + première
musical ‘De feestplaneet’ gr.8
(groep 8 heeft een uitnodiging
meegekregen voor de invulling
van ’s middags en ’s avonds)
Groep 1 t/m 6 kijkt de musicalfilm
op school. Daarna wordt de
youtube link via Parro met alle
ouders gedeeld. Zo kan de
musicalfilm ook in de vakantie
met andere familieleden/
bekenden bekeken worden.

di. 30 juni

Woe. 1 juli

Vrij. 3 juli

12.00 uur zomervakantie

BINGO!!!
Tijd: 20:00 uur – 23:00 uur
Waar: Thuis
Wanneer: 26 juni 2020 vanaf 19:45 uur
Te volgen via YouTube kanaal van Buurtvereniging Oosteinde:
www.shorturl.at/KOT38
Start bingo: 20:00 uur (beginnen met de kinderronde!!!)
Omdat we dit jaar helaas geen feest mogen organiseren,
organiseren we voor al onze leden (en kinderen van OBS De
Wezeboom) een gratis Online Quarantaine Bingo. Er zijn ook dit
jaar weer prachtige prijzen te winnen die door de Buurtvereniging
en de sponsoren beschikbaar zijn gesteld. We draaien 6 rondes:
een kinderronde, meer voor mannenronde, meer voor
vrouwenronde, waardebonnenronde, pakkettenronde en als
klapper nog een megaronde.
De prijzen van de megaronde bestaan uit:
1. Ballonvaart voor 3 per sonen twv 450 euro
2. WagenaarWood houten picknicktafel twv 349 euro
3. JBL Xtreme speaker twv 169 euro
Een greep uit de andere te winnen prijzen zijn: JBL Koptelefoon,
Rituals pakketten, Kinderfotocamera, Happy Socks pakketten,
diverse spellen, levensmiddelenpakketten, waardebonnen en nog
vele andere prachtige prijzen.
Als je bingo hebt, app dan zo snel mogelijk BINGO naar nummer
06-16 06 85 77 en app daarna een foto van jouw kaart. Degene
die het eerst BINGO appt, ontvangt bij een geldige bingo de prijs.
Zet dus voor aanvang van de bingo het telefoonnummer
06-16 06 85 77 in je telefoon zodat je bij een eventuele bingo snel
kunt handelen.
De eerste prijzen en de prijzen van de megaronde worden op de
avond zelf rondgebracht. De overige prijzen brengen we zaterdag
27 juni rond. De kinderen van de Wezeboom krijgen de
bonnenboekjes op school uitgereikt.
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Gevraagd: materialen voor spel in groep 1 en 2
In de kleutergroepen leren we door te spelen. Door
gericht materialen toe te voegen kunnen we samen
met de kinderen het spel en daarmee het leren
verbeteren, verbreden en verrijken. Voor komend
schooljaar zijn we op zoek naar, tja, naar eigenlijk van
alles dat niet kapot is en u niet meer nodig heeft. Het
zou fijn zijn als u (of uw buren, ouders, vrienden etc.)
bij het opruimen aan ons zou willen denken.
Wij zoeken bijvoorbeeld: echte spullen zoals vorken,
lepels, gardes, allerlei verschillende soorten en
formaten bakjes, dienbladen, telefoons, oude
laptop/toetsenbord (voor net alsof), oude kettingen,
mandjes, knopen, boomstammetjes en
boomstamschijven, maar ook kokers (niet te groot, wel
stevig), lappen stof, gordijnen, pvc-buizen en
verbindingsstukken, isolatiebuizen, dopjes, steentjes,
schelpen, kunstbloemen, stukken behang, ongebruikte
tandenborstels, bolletjes wol, inpakpapier, stukken
zeil/plastic, gereedschapskist, speelgoed zoals duplo,
playmobilpoppetjes, autootjes, etc., etc.
Eigenlijk kunnen we heel veel gebruiken, maar
natuurlijk niet teveel van alles. Als u meent dat het
geschikt is voor de kleuters, dan is dat het vast. We
hopen dat u dit soort zaken apart wilt zetten en het
voor of na de zomervakantie op school wilt afgeven.
Alvast bedankt!

Schoolshirts
De kinderen die vanaf het begin van dit schooljaar op school
zitten hebben allemaal een oranje schoolshirt gekregen in een
tasje met naam. Kinderen die later instroomden dit jaar hebben
er nog geen een. We willen graag dat groep 8 het schoolshirt
weer inlevert op school, aangezien zij volgend jaar naar het
voortgezet onderwijs gaan.
In het nieuwe schooljaar krijgen de kinderen die nog geen shirt
hebben ontvangen natuurlijk ook een shirt. Ook zullen we ergens
in het begin van het nieuwe schooljaar een ‘omruildag’ plannen.
Op die dag kan het schoolshirt dat nu thuis is eventueel geruild
worden tegen een andere/grotere maat. De datum hiervoor volgt
nog.

Schoolkrant
Er komt geen schoolkrant meer uit dit schooljaar. We krijgen
altijd hulp van een aantal ouders hiervoor, maar gezien de huidige
maatregelen mogen ouders niet op/in school komen.

Schoonmaakdagen
I.v.m. de geldende afspraken gaan ook de schoonmaakmiddagen
in de laatste schoolweek niet door. Mochten jullie iets mee willen
nemen naar huis om schoon te maken (bv. lego, blokken,
schorten…) laat het ons even weten door te bellen of een bericht
te mailen of via Parro.

Hartelijke groeten,
Namens groep 1 en 2,
juf Evelien

Bijlage:
-kleinschalige kinderopvang in Oosteinde
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Wat gaat groep 8 doen volgend schooljaar?

Wat gaat groep 8 doen volgend schooljaar?

Justin:
Ik ga naar stad & esch in Meppel. Ik ga kader-tl doen. Ik
ben blij dat de middelbare scholen weer helemaal
opengaan want anders moet je in de subgroepen en
daar had al niet veel zin in. Maar nu heb ik er wel zin in
wel een beetje spannend. Ik ga sport doen en dan ga je
4 uur in de week extra sporten en nog veel meer leuke
dingen.

Anne:
Ik ga volgend jaar naar dingstede Meppel. Ik heb er zin in. Ik ga
havo/WVO doen. Ik heb wel zin in om opnieuw te beginnen,
alleen ik ga mijn groep wel missen. En vooral mijn vriendinnen.
Dooooooooooooooooooooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeg.

Jorrit:
Hallo ik ben Jorrit ik ga volgend jaar naar Stad en Esch
in Meppel. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben blij dat na
de vakantie de middelbare scholen helemaal opengaan
want dan zie ik mijn hele klas.

Isa:
Ik ga volgend schooljaar naar Dingstede in Meppel. Ik ga niveau tl
doen ik kan ook tl+ doen maar heb gekozen voor tl. Ik heb zin om
een nieuwe start te maken, maar ik ga mijn groep en vriendinnen
wel missen. Ik zit wel met iemand die ik ken van mijn oude school
in dezelfde groep. Ik heb er heel veel zin in maar ik vind het ook
nog een beetje spannend! Groetjes Isa De Wekker

David:
Hoi ik heet David ik ga volgend schooljaar naar Dingstede in
Doris:
Meppel. Als niveau ga ik havo/vwo doen. Ik heb het gekozen
Ik ga naar Stad&Esch. Ik heb er wel zin in, maar ook
omdat havo net wat te laag was en vwo weer te hoog. Ik vind het
weer niet, want dat is ver fietsen. Stad&Esch ligt in
nog wel een beetje eng, maar ben ook blij. Ik ga wel mijn oude
Meppel, ik ga vwo+ doen. Stad&Esch is gewoon een
klas missen, want we hadden een heel schooljaar wel leuk met
normale school. En ik ga mijn vriendinnen/vrienden wel elkaar. Groetjes van David van der zande
missen, doeii.
Jiline:
Ik ga naar Dingstede in
Meppel. ik heb er heel veel
zin in maar niet zo veel,
omdat ik afscheid moet
nemen van mijn vertrouwde
basisschool. Ik ga het niveau
havo-vwo doen.
Esmée:
Ik ga naar CSE in Zwolle dat is een topsport school.
Daar krijg ik op maandag dinsdag en vrijdag heb ik daar
extra zwemtraining ik ben blij dat er zo school is. Ik ga
Tl/Havo doen ik heb er zin in om na toe toegaan want
Thorold:
je kan helemaal op nieuw beginnen. Alleen ga ik de
Hoi ik ben Thorold en ik ga naar Terra TL doen ik heb er heel veel
bassischool wel missen en mijn vriendinnen
zin in. Ik ga iedereen missen want niemand van de klas gaar naar
Terra ik heb laats kennis gemaakt met de klas en ze waren wel
aardig, maar ik vind het nog steeds eng. En Terra is niet zo’n
drukke school.
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TROTS
Voor jullie ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
En als ik dan terugkijk zo aan het eind dan besef ik dat
we een zeer bijzonder schooljaar achter de rug hebben.
Een jaar wat we nog nooit eerder meegemaakt
hebben. We mochten ineens niet meer naar school. De
hele wereld was in de ban van het Corona-virus. Om
verspreiding te voorkomen werden scholen (en vele
andere bedrijven en instanties) gesloten. Maar het
onderwijs moest natuurlijk wel doorgaan. Het team
heeft de schouders eronder gezet en in zeer korte tijd
lag er een aangepast onderwijsplan klaar. Alle kinderen
kregen onderwijs op afstand. Ouders waren naast
ouder ook een beetje leerkracht. Contacten verliepen
voor het grootste deel digitaal; videobellen, teams,
mail, appen, noem maar op. In korte tijd hebben we
veel geleerd over de digitale mogelijkheden en we
hebben deze kansen aangegrepen om het onderwijs
goed te kunnen blijven geven. Ook toen we deels naar
school mochten en aan het eind weer samen. We
hebben steeds met z’n allen geschakeld en samen de
mouwen opgestroopt.

Ik kijk tevreden terug op hoe we het samen hebben gedaan. Het
was zeker niet altijd makkelijk. Vaak moest ik nee verkopen.
Afscheid van groep 8 moest anders georganiseerd worden,
verjaardagen op school werden anders gevierd, ouders mochten
niet op het plein of in de school. Het was soms zoeken naar de
mogelijkheden. Maar we hadden ons ook aan een protocol te
houden. Voor de een beter te begrijpen dan voor een ander.
Maar door er steeds weer samen over te hebben kunnen we
terugkijken met een goed gevoel. De samenwerking tussen
ouders, leerlingen en school is essentieel. Dat heeft de afgelopen
periode wel weer bewezen. Zonder de hulp en steun van ouders
hadden wij het niet kunnen doen. Zonder de inzet van de
leerlingen waren we niet zover gekomen. Bedankt voor deze fijne
samenwerking in deze bijzondere periode. Hoe we het schooljaar
kunnen starten is op dit moment nog niet helemaal duidelijk,
maar dat we er samen weer uitkomen ben ik van overtuigd.
Ik wens iedereen een fijne vakantie toe! Ik hoop dat iedereen de
rust kan vinden en de accu weer kan opladen. Geniet!
Chantal Jurjens

Ik ben trots op mijn leerkrachten. Ze moesten van de
ene op de andere dag omschakelen, anders denken.
Alle creativiteit werd uit de kast gehaald. Instructies
online, vlogs, teambijeenkomsten. Wat een veerkracht
en flexibiliteit werd er getoond.
Ik ben trots op alle ouders. Zij moesten ineens ook hun
kinderen begeleiden en ondersteunen naast hun eigen
werk. Opvang regelen was ineens niet meer zo
makkelijk. Maar wat een doorzettingsvermogen en ook
veerkracht hebben de ouders getoond.
Ik ben ook, in het bijzonder, trots op onze leerlingen.
Zij misten ineens hun klasgenootjes, vrienden en
vriendinnen, moesten thuis aan het werk. Geen
klaslokaal als werkomgeving, maar je eigen huis, je
eigen kamer. Maar wat hebben de leerlingen het goed
gedaan. Ze hebben veel geleerd in de communicatie,
doorzetten was soms nog moeilijker, instructies op een
andere manier, maar ze hebben het fantastisch
gedaan.
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