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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 

zijn die terug te vinden in de activiteitenlijst in deze 

nieuwsbrief.  
 

 

 

Datum Activiteit  

Ma 4 oktober -Dierendag 8.15-8.30 uur 

-Schoolfotograaf 

Woe. 6 oktober Start Kinderboekenweek 

Vrij. 8 oktober Techniek tastbaar 

Steenwijk (gr. 7-8) 

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 -inloopspreekuur CJG v.a. 

8.00 uur 

-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) 

Do. 18 november Gastles omgaan met geld 

voor groep 7-8 

Vrij. 19 november Nieuwsbrief  

Woe. 24 november Inloopspreekuur CJG v.a. 

8.00 uur 

Vrij. 26 november Vergadering 

leerlingenraad 

Zat. 27 november Oud papier 

 

Dochter meester Dennis 

Meester Dennis en zijn vrouw 

Ryanne hebben donderdag 23 

september een dochter 

gekregen. Ze heet Bella. We 

wensen meester Dennis een 

fijne verlofperiode en zien hem 

in november terug in de 

sporthal. Tot die tijd neemt 

Bertha Mulder de gymlessen 

van hem over.  

 

Kinderpostzegels 

Groep 7-8 doet ook dit jaar weer mee met de 

kinderpostzegelactie. Op woensdag 29 september 

hebben ze hiervoor de 

verkoopboxen 

meegekregen. Uiterlijk 

woensdag 6 oktober 

moeten de dozen weer 

ingeleverd worden op 

school. 

 
Schoolfotograaf reminder 

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 

aan: 

natasja.nijland@wolderwijs.nl  
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Kinderboekenweek 

Woensdag 6 oktober gaat 

de Kinderboekenweek 2021 

van start. Thema van dit jaar 

is ‘Worden wat je wil’. 

 

 

Spaar mee voor onze schoolbieb! reminder 

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. 

Gratis zwemmen in Hoogeveen 

De kinderen van de 

Wezeboom mogen in de 

maand oktober gratis met de 

vrijkaartjes op bepaalde 

tijden naar zwembad de 

Dolfijn in Hoogeveen. Zie voor 

uitgebreidere informatie de bijlage! 

 

 

Informatieavond groep 8 en hun ouders 

Op woensdag 27 oktober hebben we een extra 

moment gepland voor de leerlingen van groep 8 en hun 

ouders. Deze avond staat in het teken van het 

Voortgezet Onderwijs. Er wordt gesproken over de 

stappen die we zetten met de 

kinderen in groep 8 en ook onze 

handelswijze rondom ons VO advies. 

Tijdstip: 19.00-20.00 uur 

Mocht u niet kunnen, laat het dan ook 

even weten. 

 
Schoolfruit/groente 

De afgelopen jaren hebben we meegedaan met het 

schoolfruit en groente van de Europese Unie. Wij zagen 

als team dat de variatie aan fruit/groente minder is 

geworden de afgelopen jaren en dat steeds meer 

leerlingen fruit van huis meenemen en niet van het 

schoolfruit eten. Dat heeft ons doen besluiten een klein 

onderzoekje te doen onder de leerlingen en ouders. 

Leerlingen; van de 29 leerlingen uit groep 4 t/m 8 willen 

graag 14 leerlingen schoolfruit. Dat is ongeveer 50%. 
Ouders; Goede respons van 71% verdeeld over alle 

groepen van de school. Van deze ouders geeft 88% aan 

graag door te willen gaan met schoolfruit. Ze zijn ook 

tevreden over de variatie in fruit en groente. 
Wij hebben ons dan ook weer aangemeld voor het 

schoolfruit en hebben inmiddels bericht dat we mogen 

deelnemen. Vanaf week 46 t/m week 16 krijgen we 3 

porties fruit en groente per week. Binnenkort horen we 

op welke dag het fruit geleverd wordt. (maandag of 

dinsdag). We zullen jullie weer op de hoogte houden via 

Parro van het fruit dat we per week ontvangen. 

We hopen ook dat weer veel kinderen zullen genieten 

van het fruit en de groentes die we geleverd krijgen. 
 

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 15 september 

2 boekjes meegekregen 

waarin alle activiteiten 

vermeld staan. Voor meer 

informatie kijk op 

www.kindermaand.nl 

 

 

Gezocht: 

Iemand die wil helpen om onze moestuin te 

onderhouden en kinderen wil ondersteunen om dit ook 

te leren en te kunnen.  
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MR obs De Wezeboom 

Op woensdag 8 september heeft de MR weer 

vergaderd via TEAMS.  

De volgende punten zijn besproken: 

• MR werkplan; 

o Besproken hoe we een zo praktisch 

mogelijk document kunnen 

opstellen, zodat het voor iedereen 

leesbaar is. Belangrijk om inzichtelijk 

te maken waarin de MR 

instemmingsrecht en waarin 

adviesrecht heeft. 

• Rapportgesprekken; 

o Gesproken of er een mogelijkheid is 

voor het inplannen van 1 avond per 

groep voor ouders die niet in de 

mogelijkheid zijn om overdag te 

komen. Dit wordt in het team 

besproken en komt in volgende MR 

vergadering opnieuw aan bod. 

• Overige directiepunten; 

o Personeel 

o Groepsindeling; Alle groepen zijn 

goed gestart. 

o Schoolfruit; Peiling onder ouders 

houden. Dit is reeds gedaan, 

waarbij de meerderheid heeft 

aangegeven het schoolfruit voort te 

willen zetten.  

o Corona 

o Sportveld; Nog geen nieuwe 

informatie. 

o Documenten goed gekeurd: 

▪ Schoolgids 

▪ Werkverdelingsplan 

▪ Professioneel Statuut Team 

▪ Jaarplan 2021-2022 

▪ Jaarverslag 2020-2021  

• Mededelingen; 

o Cursus kansrijke combinatiegroepen 

o Verkiezing MR 

 

Wanneer er vragen zijn of opmerkingen dan kunt u 

contact opnemen met de oudergeleding van de 

MR via mr.wezeboom@wolderwijs.nl .  

 

Bijlagen: 

- JOGG weetje oktober 

- Poster musickids 

- Gratis zwemmen in Hoogeveen! 
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