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Jaargang 21, nummer 5                                                                                Oosteinde, 04-11-2022 

 
                    Obs De Wezeboom 

                    Schoolstraat 28 

                    7961 NJ Ruinerwold 

                    0522-481330 

                    directeur.wezeboom@wolderwijs.nl 

 

                    www.dewezeboom.nl  

                                                                                            o.b.s. de Wezeboom 

                    OR: or.wezeboom@wolderwijs.nl 

                                                                            MR: mr.wezeboom@wolderwijs.nl 
                               

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. 

 

Sint Maarten  

Gisteren zijn we hard aan 

de slag geweest om een 

lampion te maken. Via Parro is een foto-impressie te 

zien. Fijn dat we deze middag weer een aantal 

ouders hadden die ons konden helpen! 

 

Datum Activiteit  

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  

Woe. 23 nov. Schoen zetten op school…. 

Don. 24 nov. Peuterochtend 10-12 uur 

Vrij. 25 nov. Sinterklaastoneel groep 6-7-8 in 

Ogterop 13.00-15.00 uur 

Zat. 26 nov. Oud papier:  

Helpers: V. Duinen-Warnders 

Ma. 28 nov. GMR vergadering 

Don. 1 dec. GMR vergadering 

Vrij. 2 dec. Nieuwsbrief  

Ma. 5 dec. Sinterklaasviering op school 

Woe. 7 dec. Inloop CJG 8.00-9.00 uur 

Woe.14 dec. MR vergadering 

Don. 15 dec. Kerst knutsel circuit 

Vrij. 16 dec. Nieuwsbrief  

Don. 22 dec. Kerstviering op school 

Vrij. 23 dec. Tosti dag 

Ma. 26 dec. 

t/m vrij. 6 jan. 

Kerstvakantie  

 

Vragenlijst 

Afgelopen week hebben medewerkers, ouders en 

leerlingen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst ingevuld. 

Een vragenlijst over de tevredenheid van de school. 

Het is fijn om te weten wat goed gaat, dan kunnen 

we daar fijn mee doorgaan. Maar het is ook fijn om 

te horen wat nog beter kan en waar wij ons nog in 

kunnen verbeteren. Samen kunnen we een stapje 

vooruit maken. 
Wanneer alle resultaten binnen zijn dan worden deze 

besproken in de leerlingenraad, de MR en in het 

team. Vervolgens communiceren we dit uiteraard 

ook met alle ouders en leerlingen van groep 5 t/m 8. 

Een hoog respons is erg belangrijk voor de 

betrouwbaarheid. Mocht u de vragenlijst nog niet 

hebben ingevuld kan dit nog tot 6 november. 

Daarna wordt de lijst gesloten. 

 

Zakelijke ouderavond 

Op maandag 7 november vindt de jaarlijkse zakelijke 

ouderavond plaats. Hiervoor hebben jullie allemaal 

de uitnodiging en de jaarverslagen via de mail 

ontvangen. We hopen jullie allemaal te zien/spreken 

op 7 november, tot dan! 

 

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”. 
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Sinterklaasviering op school  
 

Op woensdag 23 

november mogen alle 

leerlingen hun schoen 

zetten op school. (het mag 

ook een sportschoen/ 

klomp/laars/ pantoffel o.i.d. 

zijn). Wie weet zit er 

donderdag 24 november 

iets in….  

 

 

De kinderen van groep 1-2 en 3-4-5 hebben deze 

week een brief mee naar huis gekregen met een 

overzicht van de cadeautjes die ze kunnen kiezen op 

hun verlanglijstje. We hopen dat sinterklaas voor elk 

kind een passend cadeautje kan vinden! 

 

Groep 6-7-8 heeft vandaag lootjes getrokken. Dat 

geeft een ieder ruim de tijd om weer een mooie 

surprise (en gedicht!) te maken. Wat zullen we weer 

verrast worden met prachtige surprises en gedichten!  

De surprises mogen vrijdagmiddag 2 december, na 

schooltijd (tussen 14.00 – 16.00 uur) naar school 

gebracht worden. Of maandagochtend 5 

december vóór 8.15 uur!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandagochtend 5 december tussen 8.15 – 8.30 uur 

mogen alle surprises bekeken worden door 

ouders/verzorgers/andere belangstellenden. 

 

 

Vrijdag 25 november gaat groep 6-7-8 naar 

Schouwburg Ogterop voor een 

‘sinterklaasvoorstelling. Tijdstip van de voorstelling: 

13.00-15.00 uur. De kinderen zijn deze dag dus wat 

later thuis. Vervoer is inmiddels geregeld. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Maandag 5 december hebben we Sinterklaas en zijn 

pieten uitgenodigd bij ons op school. Hij heeft 

aangegeven deze uitnodiging graag aan te nemen.  

Wij verwachten hem rond 8.30 uur bij school. Alle 

ouders en broertjes en zusjes die niet bij ons op school 

zitten zijn welkom om hem samen met de leerlingen 

te ontvangen!  

 

Sinterklaas begint zijn bezoek vanaf 9.00 uur bij de 

jongere broertjes/zusjes (graag even doorgeven als 

ze aanwezig kunnen zijn) en toekomstige nieuwe 

leerlingen. Daarna zijn de leerlingen van groep 1-2 en 

groep 3-4-5 aan de beurt.  

Om 10.00 uur hebben we 

met z'n allen pauze. Graag 

deze dag gewoon net als 

anders eten en drinken/lunch 

meegeven.  

Aan het eind van de 

ochtend komt Sinterklaas 

nog even in de groepen van 

de bovenbouw.  

's Middags worden de surprises verder gedaan 

(indien nodig) en hebben de leerlingen van groep 1 

t/m 5 een gezellige tijd. Om 14.00 uur is iedereen vrij!  

Wij gaan ervan uit dat het een drukke, gezellige dag 

wordt! (nu maar hopen dat hij de Schoolstraat in 

Oosteinde weet te vinden…) 

 

 

 

Intocht van Sinterklaas in Ruinerwold: 
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Medezeggenschapraad/ Ouderraad 

Op maandag 10 oktober heeft de MR vergaderd. 

Het eerste deel was een gezamenlijke vergadering 

met de OR. De vergadering was op school. 

 

De volgende punten zijn in de OR/MR besproken: 

- De jaarverslagen (+ agenda) voor de 

zakelijke ouderavond zullen vooraf al 

verstuurd worden ter voorbereiding. 

- Sinterklaas- en kerstviering; organisatie 

- Begroting van de OR (inzage op zakelijke 

ouderavond) 

 

De volgende punten zijn in de MR besproken: 

- Deelname buitenschoolse sportactiviteiten 

- Sectorplan Corona (al met ouders gedeeld) 

- Stand van zaken vacatures Wolderwijs 

- Tevredenheidspeiling; wordt na de 

herfstvakantie naar ouders gestuurd 

 

Samenstelling: 

- Geleding OR: Lisa de Leeuw (voorzitter), Roy 

Nijland (penningmeester), Marian Wolters 

(secretaris), Wilco Korterink, Robert Eefting, 

Meljana Pothof en Jeanet Drost. 

- Geleding MR: Saskia de Boer (voorzitter), 

Marchien Scheper (GMR), Anne Hesselink 

(notulist) en Erwin Verkade. 

 

Volgende vergadering zal zijn op woensdagavond 14 

december. 

 

Wanneer er vragen en opmerkingen zijn, kunt u 

contact opnemen met de oudergeleding van de MR 

via mr.wezeboom@wolderwijs.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

- JOGG weetje november 
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