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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, dan zijn die 

terug te vinden in de activiteitenlijst in deze 

nieuwsbrief. 

 

 

 

Datum Activiteit  

Zat. 24 sept. Oud papier: 

Helpers: Nijland-van Veldhoven 

Ma. 26 sept.  Informatieavond voor alle 

groepen + uitleg VO gr. 8 

Woe. 28 sept.  *Start kinderpostzegels 

Don. 29 sept. Peuterochtend:10.00-12.00u 

Di. 4 okt. Dierendag 8.15-8.30 uur op het 

plein 

Woe. 5 okt. Start Kinderboekweek  

“Gi-Ga-Groen” 

Vrij. 7 okt. *Nieuwsbrief 

*Open dag VO 

Ma. 10 okt. *MR/OR vergadering 

*v.a. 10 okt. Junior College 

groep 8 Stad & Esch 

Don. 13 okt. Tosti dag 

Vrij. 14 okt. *Wolderwijsdag: leerlingen vrij 

*Einde Kinderboekweek 

17 t/m 21 okt. Herfstvakantie  

Zat. 22 okt. Oud papier: 

Helpers: Hilberts-Verkade 

Don. 3 nov. Start Media Masters (gr. 6-7-8) 

Vrij. 4 nov. Nieuwsbrief  

Ma. 7 nov. Zakelijke ouderavond 

Woe. 9 nov. Inloop CJG 8.00-9.00 uur 

Vrij. 11 nov. Einde Media Masters(gr.6-7-8) 

Vrij. 18 nov. *Nieuwsbrief 

*Vergadering leerlingenraad 

Zat. 19 nov. Intocht Sinterklaas Ruinerwold 

 

Informatie avond (reminder) 

Op maandag 26 september 

vindt onze informatie avond 

plaats. Ouders/verzorgers 

kunnen weer eens een 

keertje live op school komen! 

Tijden: 

19.00 uur → ouders/verzorgers groep 1-2 en groep 8 

(uitleg Voortgezet Onderwijs; leerlingen van groep 8 

graag ook aanwezig!) 

19.30 uur →  ouders/verzorgers groep 6-7-8 (leerlingen 

ook mee; zij geven uitleg) 

20.00 uur → ouders/verzorgers groep 3-4-5 

 

Leerlingenraad  

Vandaag was de eerste 

vergadering van de 

leerlingenraad. We hebben de 

taken verdeeld en afspraken 

gemaakt. Er kwam al een lijstje 

met verbeterpunten naar voren, ze hebben er zin in! 

De samenstelling ziet er als volgt uit:  

Groep 3: Rosalynn Warnders 

Groep 4: Mayke Karsten 

Groep 5: Jindra de Vries 

Groep 6: Dominiek Pothof 

Groep 7: Boaz van Dijk 

Groep 8: Robbin van Duinen 

 

Kinderpostzegels 

Woensdag 28 september start 

de kinderpostzegel actie. De 

kinderen van groep 6-7-8 

krijgen dan de materialen mee 

naar huis. Op school wordt 

uitleg gegeven en worden de 

kinderen voorbereid op wat de 

bedoeling is van de actie. 
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Luizenmoeders gezocht  

Marijke Aalderink 

heeft zich aangemeld 

als nieuwe 

luizenmoeder. Heel 

fijn! Wie wil haar 

helpen? Het 

luizenpluizen gebeurt 

op de eerste 

woensdag ná een 

vakantie, ’s ochtends 

gelijk om 8.30 uur. Voor meer informatie mag je altijd 

contact opnemen met school of mailen: 

natasja.nijland@wolderwijs.nl  

 

 

Gratis zwemmen in Hoogeveen  

De kinderen van de Wezeboom mogen 

in de maand oktober gratis met het 

vrijkaartje op bepaalde tijden naar 

zwembad de Dolfijn in Hoogeveen. Ze 

kunnen hun vrijkaartje in oktober zo 

vaak gebruiken als ze willen! (let wel op: op 

bepaalde tijdstippen!) Zie voor uitgebreidere 

informatie de bijlage. De vrijkaartjes worden 

binnenkort op school gebracht en uitgedeeld. 

 

Peuterochtend 

Op donderdag 29 september staat de eerste 

peuterochtend gepland. De eerste kinderen zijn al 

aangemeld! 

 

 

Studenten   

Hoi allemaal! 

Mijn naam is Yara Hoogeveen en ik zit in het eerste 

jaar van de pabo, die ik volg aan de Hogeschool 

KPZ. Naast mijn studie werk ik 3 dagen in het speciaal 

onderwijs. Ik kom tot aan 

de meivakantie 

stagelopen in groep 6, 7 

en 8. Ik heb al even 

kennis mogen maken met 

de leerlingen, ik heb er 

erg veel zin in! Hopelijk 

zien we elkaar snel een 

keer!  

 
 

 

 

 

 

 

 

Dierendag  

Dinsdag 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.  
 

 

Kinderboekenweek  

Woensdag 5 oktober gaat 

de Kinderboekenweek 2022 

van start. Thema van dit jaar 

is ‘Gi-Ga-Groen’. Woensdag 

5 oktober opent een groepje leerlingen uit groep 8 

de Kinderboekenweek. Ze zijn al druk aan het 

oefenen.  
 

Oktobermaand Kindermaand  

In oktober vindt de 

manifestatie Oktobermaand 

Kindermaand plaats. Dit jaar 

zijn er weer tal van leuke gratis 

toegankelijke activiteiten voor 

kinderen van 4 t/m 12 jaar. Alle leerlingen hebben 

woensdag 14 september een boekje meegekregen 

waarin alle activiteiten vermeld staan. Voor meer 

informatie kijk op www.kindermaand.nl  

 
 

Op vrijdag 14 oktober staat er 

een studiedag voor alle 

leerkrachten gepland. De 

leerlingen zijn dan vrij. Ze 

kunnen dus een dagje eerder 

aan hun herfstvakantie 

beginnen! 

 

Schoolkrantcommissie 

Twee nieuwe ouders hebben zich aangemeld voor 

de schoolkrantcommissie: 

Marieke Louwes (moeder van Julian) en Suzanne 

Leenders (moeder van Daan). Fijn dat ze de 

commissie komen versterken. We kijken uit naar de 

schoolkrant straks in december! 

 

Klassenouders 

Wat moeten we zonder onze klassenouders! 

Voor groep 1-2: Nienke Kaper 

Voor groep 3-4-5 hebben we nog een vacature. 

Mocht je geïnteresseerd zijn, neem even contact op 

met de betreffende leerkracht. 

Voor groep  6-7-8: Sandra Veldkamp en Manon van 

Veldhoven 
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MR vergadering 

Op woensdag 14 september heeft de MR weer 

vergaderd.  

De vergadering was weer op school. 

 

De volgende punten zijn in de MR besproken: 

- We hebben gesproken over de fijne start die 

gemaakt is op school. 

We zijn blij met een mooie grote kleutergroep, 

waarmee we ook boven de prognose uit 

komen. Er wordt nog extra kleutermeubilair 

aangeschaft. 

- Bij Wolderwijs is men bezig met het zoeken en 

aanstellen van een nieuwe; bestuurder, lid 

RvT, bovenschools ICT-er en directeur van KC 

de Horst. 

- De coronawerkgroep is druk bezig met het 

maken van een sectorplan corona. Het 

concept wordt binnenkort door de MR 

bekeken. 

- De MR is geïnformeerd over de trendanalyses 

van de Cito E-toetsen. Door de kleine 

groepen zijn de meeste analyses kindgericht. 

Hierdoor worden deze resultaten niet gedeeld 

op onze schoolsite. 

- Het schoolondersteuningsplan wordt nog 

bekeken. Er waren geen wijzigingen t.o.v. de 

vorige versie.  

- Het WerkPlan van de MR is akkoord en zal 

ondertekend worden door de directeur. 

- Verder hebben we gesproken over het 

actuele MR reglement, de scholingsbehoefte 

van de MR en het ingebrachte punt: 

deelname buitenschoolse activiteiten. In onze 

volgende vergadering gaan we hier nader 

op in. 

 

Volgende vergadering zal zijn op maandagavond 10 

oktober, start gezamenlijk met de OR. 

 

Wanneer er vragen en opmerkingen zijn, kunt u 

contact opnemen met de oudergeleding van de MR 

via mr.wezeboom@wolderwijs.nl.  

 

 

Corona 

We krijgen toch af en toe nog een bericht dat een 

van de leerlingen positief getest is. Fijn dat ouders 

blijven testen om zo de besmettingen zoveel mogelijk 

te beperken. Wanneer een leerling positief getest is 

zetten we een berichtje in Parro van de groep waarin 

het kind zit. We vragen dan extra alert te zijn thuis. 

 

Mocht een gezinslid positief getest zijn horen wij dat 

ook graag. Dan kunnen wij, als team, op school ook 

even extra alert zijn op eventuele klachten die 

ontstaan. Bij een positief gezinslid mag het kind 

zonder klachten en met een negatieve test naar 

school. Dan wel graag dagelijks een test. Heeft het 

kind ook klachten dan blijft het thuis totdat de 

klachten over zijn. 

 

Mocht u even geen testen in huis hebben, vraag dan 

even op school. Wij hebben er vaak nog wel een 

aantal liggen. 

 

 

 

Bijlagen: 

- Zwemmen in Hoogeveen 
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