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Jaargang 20, nummer 3                                                                                Oosteinde,  17-09-2021 

 
                    Obs De Wezeboom 

                    Schoolstraat 28 

                    7961 NJ Ruinerwold 

                    0522-481330 

                    directeur.wezeboom@wolderwijs.nl 

 

                    www.dewezeboom.nl  

                                                                                            o.b.s. de Wezeboom 

                    OR: OR@dewezeboom.nl 

                                                                            MR: MR@dewezeboom.nl 

                               

Een gezamenlijke uitgave van team, ouderraad en MR          

 

 

Datum Activiteit  

13 t/m 24 

september 

Startgesprekken op school 

(aanmelden via Parro) 

Woe. 22 september Inloopspreekuur CJG v.a. 

8.00 uur 

Zat. 25 september -Oud papier 

-Oud ijzer actie 

Ma. 27 september Informatieavond: 

De informatie komt 

digitaal richting de ouders.  

di. 28 september 

(ipv do. 30 sept.) 

Peuterochtend 10-12 uur 

Woe. 29 september Start kinderpostzegels 

Do. 30 september studiemiddag 

leerkrachten 

Leerlingen ’s middags vrij!! 

Vrij. 1 oktober Nieuwsbrief  

Ma 4 oktober -Dierendag 

-Schoolfotograaf 

Woe. 6 oktober Start Kinderboekenweek 

Vrij. 15 oktober -Nieuwsbrief 

-Einde Kinderboekenweek 

18 t/m 22 oktober Herfstvakantie  

Ma. 25 oktober Luizencontrole  

di. 26 oktober 

(ipv do. 28 okt.) 

Peuterochtend 10-12 uur 

Woe. 27 oktober Informatieavond groep 8 

en ouders over VO 

Ma. 1-8-15-22 nov. Scala dans voor groep 7-8 

Ma. 1 november Zakelijke ouderavond? 

Do. 4 november Start Media Masters (gr. 

7/8) 

Vrij. 5 november Nieuwsbrief  

Woe. 10 november MR vergadering 

Vrij. 12 november Einde Media Masters (gr. 

7/8) 

Vrij. 26 november Vergadering 

leerlingenraad 

Zat. 27 november Oud papier 

 

Even kennismaken  

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Annegré de 

Boer en sinds dit schooljaar 

ben ik werkzaam als 

onderwijsassistent, ter 

vervanging van Romi die 

mag genieten van haar 

zwangerschapsverlof.  

Ik woon in Koekange, samen met mijn man Teake, 

dochter Jinthe van 9, zoon Djurre van 7, dochter Ydwer 

van 4 en onze hond Nola.  

De afgelopen 6 jaar ben ik thuismoeder geweest en 

daarvoor ben ik werkzaam geweest als logopedist in de 

vrije vestiging en op verschillende basisscholen in 

Steenwijk. Daar werkte veelal met kinderen met spraak 

en taalstoornissen. 

Nu mijn jongste ook op school zit wilde ik graag weer 

wat doen en zo kwam dit op mijn pad.  

Ik ben op de maandag, woensdagochtend en 

donderdag in groep 1,2,3 en op de woensdagmiddag 

in groep 4,5,6.  

Groeten, Annegré de Boer 

 

Klassenouders 

Dit schooljaar kunnen we ook weer rekenen op onze 

klassenouders. Hiervoor hebben de volgende mensen 

zich beschikbaar gesteld: 

Groep 1-2-3: Lisa de Leeuw (moeder van Siem, Guus en 

Thom) 

Groep 4-5-6: Manon van Veldhoven (moeder van Tess 

en Quinten) 

Groep 7-8: Sandra Veldkamp (moeder van Alyssa) en 

Claudia de Gooijer (moeder van Mirre) 

 

Schoolplein  

Er is al een flink stuk van het verkeersplein klaar. De 

kinderen maken er al dankbaar gebruik van! Binnenkort 

gaat de OR weer verder. 
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Leesvreters  

Op maandag 27 september start voor groep 4-5-6 

het leesproject ‘leesvreters’.  

 

Leesvreters in het kort: 

Leesvreters zijn beestjes uit een grote familie die 

met hun grote en brede bekkies boeken in één 

hap kunnen opeten. Maak kennis met Viri, Inki, 

Pulki, Matti, Smarti en Pluisi! 

Hoe word je een Leesvreter? Kinderen uit groep 4, 

5 & 6 kunnen een echte Leesvreter worden door 

van september t/m november één, twee, drie of 

nog meer boeken te lezen. Ieder jaar zijn er tien 

boeken waar ze uit kunnen kiezen. Ook vertellen 

de kinderen wat ze van het boek vinden. Hoe 

belangrijk is het dat kinderen leren om hun mening 

onder woorden te brengen? Kijk daarvoor samen 

eens op de website www.leesvreters.nl. Op deze 

website kunnen ze ook reageren op reacties van 

andere kinderen die hetzelfde boeken hebben 

gelezen. 

Mening van de week Elke week kiest de 

bibliotheek een ‘Mening van de week’. Dit is een 

reactie van een leerling die er uitspringt volgens de 

bibliotheek. De ‘Mening van de week’ levert tien 

bonuspunten op voor de betreffende groep. 

Leesvreters is namelijk ook een wedstrijd! Wie haalt 

de meeste punten met het beantwoorden van 

vragen en opdrachten? Na tien weken wordt het 

project feestelijk afgesloten. Hopelijk is je kind een 

echte leesvreter geworden en zal het blijven lezen! 

tien weken lang lezen, vragen beantwoorden, 

meningen geven en lekker op de website 

rondneuzen. 

 

 

 

 

Bericht van juf Marjolein 

Lieve allemaal,  

Het zat er al een tijdje aan te komen en misschien is dit 

niet voor iedereen een verrassing, maar terugkomen als 

leerkracht op De Wezeboom zal niet meer gebeuren. De 

afgelopen twee jaar heb ik hard geprobeerd om zo 

goed mogelijk te herstellen maar dat is niet gelukt. 

Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik het echt 

geprobeerd heb. Ik had het zo graag anders gezien en 

gewild en vind het emotioneel zwaar, maar mijn 

lichaam laat het niet meer toe. Ik moet mij hierbij 

neerleggen. Ik kijk terug op meer dan 40 prachtige 

onderwijsjaren, waar ik aan heel veel jonge kinderen 

(hopelijk) een fijne basisschoolstart heb mogen geven. 

Iets wat ik met heel veel liefde en plezier heb gedaan. 

Het heeft mijn leven absoluut verrijkt. Definitief afscheid 

nemen doet pijn, het werken met kinderen is mijn ziel en 

zaligheid. Op De Wezeboom heb ik een enorm fijne tijd 

gehad. Dat kwam door de goede sfeer, fijne collega’s, 

geweldige ouders en natuurlijk heerlijke kinderen. Je kind 

toevertrouwen op jonge leeftijd aan een leerkracht heb 

ik altijd als heel speciaal ervaren. Ik wil de ouders 

bedanken voor het vertrouwen wat ik altijd van hen 

gekregen heb. Dank voor de mooie en fijne jaren en ik 

wens iedereen het allerbeste en een gezond leven toe.  

liefs, Marjolein 

 

Leerlingenraad 

De verkiezingen voor de leerlingenraad zijn weer 

geweest. De volgende leerlingen zitten in de 

leerlingenraad: 

Groep 5: Thom de Leeuw 

Groep 6: Gijs van der Zandt 

Groep 7: Gwenn van Duinen 

Groep 8: Jip Scholing 

De eerste vergadering hebben we op 17 september 

gehad. Ze hadden zo’n zin in vergaderen dat we het 

een week naar voren gehaald hebben! Ze hebben de 

materialen van de Doekoe actie aan de andere 

kinderen laten zien, de ideeënbus is weer even 

geïntroduceerd in alle klassen. Én er zijn al leuk 

ideeën/activiteiten genoemd, waaronder een 

pyjama/onesiedag tijdens het voorleesontbijt dat we dit 

jaar gaan doen (tijdens de nationale voorleesdagen in 

januari). Ook hebben we het al een beetje gehad over 

de invulling van de kerstviering. 

 

Oud ijzer actie 

Zaterdag 25 september wordt 

de oud ijzer actie weer 

gehouden. Er worden nog 

vrijwilligers gezocht die mee 

willen helpen ’s ochtends met 

het inzamelen. Ben je in de 

gelegenheid? Bel/app dan even 

met Edwin Weide 06-23792329  
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Schoolfotograaf 

Maandag 4 oktober 

komt Petra Hessels voor 

de schoolfoto’s. Er 

worden individuele en 

groepsfoto’s gemaakt. 

Ook is er gelegenheid 

om met broer(tjes) en zus(jes) op de foto te komen. 

Gezinsfoto’s met broertjes/zusjes die nog niet op 

school zitten, kunnen gelijk om 8.30 uur gemaakt 

worden. Om van te voren te weten hoeveel 

mensen we kunnen verwachten, zouden we graag 

een berichtje ontvangen van jullie indien jongere 

broertjes/zusjes ook op de gezinsfoto willen. Graag 

doorgeven via de mail naar: 

natasja.nijland@wolderwijs.nl  

 

Spaar mee voor onze schoolbieb! 

Van 6 t/m 17 oktober is 

het weer 

Kinderboekenweek. 

Tijdens de 

Kinderboekenweek 

organiseert Bruna de 

actie ‘Sparen voor je 

schoolbieb!’.  
Lezen is een feestje. 

Bruna wil graag 

(voor)lezen stimuleren 

door samen met ouders en kinderen de 

schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want 

leesplezier begint op school én bij Bruna.  

Zo werkt het  

• Koop tijdens de Kinderboekenweek een 

kinderboek bij de Bruna-winkel en lever het 

bonnetje in op school. 

• De school verzamelt al deze kassabonnen. 

• De verzamelde bonnen kunnen door de 

leerkrachten t/m 14 november 2021 

worden ingeleverd bij een Bruna-winkel. 

• De Bruna-winkelmedewerker telt de 

kassabonbedragen na inlevering bij elkaar 

op en overhandigt een waardebon. 

• De school mag t/m 15 december 2021 

voor 20% van het totaalbedrag 

kinderboeken uitzoeken in de Bruna-winkel 

waar ook de bonnen zijn ingeleverd. 

Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen 

kan meesparen. 

 

Doekoe actie 

Woensdag 16 september konden we de materialen die 

we uitgezocht hebben van de Doekoe actie opalen bij 

de COOP in Ruinerwold. De leerlingen van de 

leerlingenaad hebben de materialen in ontvangst 

genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dierendag 

Maandag 4 oktober is het dierendag. Deze dag mogen 

de kinderen, als ze dit willen, hun huisdier meenemen 

naar school. Dit kan tussen 8.15-8.30 uur, op het 

schoolplein. Deze dag komt ook de fotograaf! Jongere 

broertjes/zusjes kunnen dan om 8.30 uur zo door naar de 

fotograaf voor de gezinsfoto. 

 

 

Let op! 

Zoals in de jaarkalender al staat vermeld zijn de 

leerlingen op donderdag 30 september om 12.00 uur vrij 

i.v.m. een studiemiddag van de leerkrachten. 

 

 

Verlof meester Dennis 

Meester Dennis wordt voor de 3e keer papa. Hij maakt 

gebruik van de 6 weken verlof die hiervoor staan. 

Woensdag 22 september is dan, voorlopig, zijn laatste 

werkdag. Meester Mike (hij loopt stage bij Dennis, net als 

vorig schooljaar) is er wél gewoon. Vervanging wordt 

uiteraard geregeld.  
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