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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  

Vrij. 7 okt. *Nieuwsbrief 

*Open dag VO 

Ma. 10 okt. *MR/OR vergadering 

Don. 13 okt. *Junior College voor groep 8 

Stad & Esch Meppel 

*Tosti dag 

Vrij. 14 okt. *Wolderwijsdag: leerlingen vrij 

*Einde Kinderboekweek 

17 t/m 21 okt. Herfstvakantie  

Zat. 22 okt. Oud papier: 

Helpers: Hilberts-Verkade 

Ma. 24 okt. Studiedag leerkrachten; 

leerlingen vrij! 

Woe. 26 okt. Luizencontrole  

Don. 27 okt.  Peuterochtend 10-12 uur 

Ma. 31 okt. *klas op wielen: groep 6-7-8 

*GMR vergaering  

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

*lampionnen knutselen 

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 

Di. 22 nov. OR vergadering  

Don. 24 nov. Peuterochtend 10-12 uur 

Zat. 26 nov. Oud papier:  

Helpers: V. Duinen-Warnders 

Ma. 28 nov. GMR vergadering 

 

Kinderboekenweek  

Woensdag 5 oktober heeft  

een groepje leerlingen uit 

groep 8 de 

Kinderboekenweek 

geopend met een toneelstukje. Ze hebben vooraf 

goed geoefend, dat was goed te merken. Zelfs aan 

het decor was gedacht! 
 

Oktobermaand Kindermaand  

In oktober vindt de 

manifestatie Oktobermaand 

Kindermaand plaats. Hebben 

jullie al wat leuks uitgezocht? 

Voor meer informatie kijk op 

www.kindermaand.nl  

 
Invallers bij ziekte en/of verlof 

De periode van griep en ziekte komt er weer aan. Wij 

hopen natuurlijk dat we niet geveld worden door de 

griep (of Corona) maar we zullen er wel niet 

helemaal onderuit komen. 

Als eerste wordt er via de vervangingsmanager 

gekeken of er nog invallers beschikbaar zijn binnen 

Wolderwijs. Mocht dit niet meer het geval zijn dan 

kijken we intern naar de mogelijkheden. Kunnen we 

het ook dan niet oplossen zal in uiterste nood een 

groep naar huis worden gestuurd. Helaas hebben we 

te maken met een groot tekort aan invalkrachten en 

kunnen we niet altijd alles oplossen. Mocht het om 

meerdere dagen gaan kijken we intern of we ook 

verschillende groepen naar huis kunnen laten gaan 

zodat niet één groep ‘de dupe’ wordt. Goed om dus 

altijd wel een plan B klaar te hebben. 

Houd hiervoor Parro goed in de gaten, ook 's 

morgens. We zullen het zo snel mogelijk 

communiceren. Maar laten we vooral hopen dat we 

allemaal gezond blijven en heerlijk kunnen leren en 

spelen op school. 

 

mailto:directeur.wezeboom@wolderwijs.nl
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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. 

 

Uiteraard berichten we u ook als een van de 

medewerkers positief getest is zodat jullie ook dan 

extra alert kunnen zijn. 

 

Mocht u even geen testen in huis hebben, vraag dan 

even op school. Wij hebben er vaak nog wel een 

aantal liggen.  
 

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. De vrijkaartjes zijn 

uitgedeeld, veel zwemplezier! 

 

Junior College 

Donderdag 13 oktober gaat groep 8 naar Stad & 

Esch voor het Junior College. Ze krijgen 4 proeflessen: 

3x 20 minuten en 1x 45 minuten, waarbij ze ook echt 

even wisselen van lokaal en docenten om ze een 

goed beeld te geven van de middelbare school.  

Sandra en Menso gaan met groep 8 mee naar 

Meppel.  

 
Tosti dag 

De eerste tosti dag van dit schooljaar is in zicht: 

donderdag 13 oktober. Elke laatste vrijdag vóór een 

vakantie mogen de kinderen van thuis brood 

meenemen zodat ze tosti’s kunnen maken (als ze dat 

willen, niet verplicht). Omdat 14 oktober een 

studiedag is, doen we 

op donderdag de 13e 

tostidag. Wie heeft er 

nog extra tosti-ijzers te 

leen voor ons die dag? 

 

 

 

 

Klassenouders 

Wat moeten we zonder onze klassenouders! 

Fijn dat ook de vacature in groep 3-4-5 gevuld is. 

Voor groep 1-2: Nienke Kaper 

Voor groep 3-4-5: Lisa de Leeuw en Rosemarie 

Warnders 

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

Veldhoven 

 

Spaar mee voor onze 

schoolbieb! 

Van 5 tot en met 16 oktober 

2022 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 (5 t/m 16 oktober 

2022) een boek bij de Bruna-winkel en lever het 

bonnetje in op school.  

De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een 

tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle 

ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school 

nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. 

Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan 

meesparen! Spaar je mee?  

Inleveren van de bon kan t/m 13 november bij de juf. 

Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog 

meer leesplezier krijgen. 

Luizenmoeders 

Onze vacatures voor luizenmoeders zijn ingevuld: 

Marijke Aalderink en Rosanne Maassen hebben 

zichzelf aangemeld. Heel fijn! De woensdag na de 

herfstvakantie worden de kinderen weer 

gecontroleerd. 

 

Klas op wielen 

Groep 6-7-8 is uitgenodigd voor het project ‘klas op 

wielen’, een project waarin ze leren én ervaren hoe 

het is om bv. in een rolstoel te zitten. 

Dit vindt plaats op maandag 31 oktober in de 

sporthal in Ruinerwold.  
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Afscheid juf Mare 

Hoi allemaal, 

Zoals jullie wellicht weten zou ik tot februari 

stagelopen in groep 3/4/5. Helaas heb ik afgelopen 

maandag afscheid moeten nemen, doordat de 

eisen van Hogeschool KPZ niet voldoen, omdat het 

leerlingenaantal per leerjaar niet voldoende is. Om 

bepaalde onderzoeken goed te kunnen doen op 

mijn stage, hebben ze besloten een andere school te 

zoeken.  

Ik vind het super jammer dat het ik na deze korte 

stage periode alweer weg moet, maar ik heb 

genoten van de school en de leerlingen! 

Bedankt en wie weet tot ziens. 

 

Groetjes,  

Mare Haagsma 

 

 

Sint Maarten 

Lampionnen maken; een van de tradities van school 

is dat we lampionnen maken. Dat willen we ook dit 

jaar weer doen, op donderdagmiddag 3 november. 

Hierbij kunnen we wel wat extra handen in de klas 

gebruiken. Welke ouders zouden ons hierbij willen 

helpen? Graag even doorgeven aan een van de 

leerkrachten.  

Het betekent niet dat 

we door het maken 

van de lampion 

stimuleren om op 11 

november langs de 

deuren te gaan! De 

lampion is ook heel 

goed te gebruiken als 

een sfeerlichtje bij de 

deur of in het huis. 

 

 

Week van de 

mediawijsheid  
Van 3 t/m 11 

november is het 

de week van de 

mediawijsheid. De leerlingen van groep 6-7-8 doen 

mee met Media Masters. Media Masters is een 

spannend, interactief spel op het gebied van 

mediawijsheid. Thuis kunnen de kinderen ook 

inloggen en jokers verdienen voor de finale van 

vrijdag 11 november. 

Op dinsdag 8 november krijgen de kinderen uit 

groep 6-7-8 een gastles “Media + gamen”. 

 

Opening parkeerplaats Sultansmeer 

We zijn uitgenodigd om met groep 6-7-8 bij de 

opening van de nieuwe parkeerplaats bij het 

Sultansmeer te komen. Er wordt een les gegeven van 

de historische vereniging en ze krijgen een 

rondleiding bij WMD.  

Datum: vrijdag 4 november 

Tijdstip: tussen 11.00-13.00 uur. 

We kunnen hier op de fiets naartoe. 

 

Bijlagen: 

- Projectorkest en -koor Symfonica in D 

Hoogeveen - kinderen kunnen meespelen of -

zingen 

- Nieuwsbrief Kinderboekenweek activiteiten  

- Planning herfstvakantie Young de Wolden 
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