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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  

Vrij. 9 oktober *Einde Kinderboekenweek 

*nieuwsbrief 

*tostidag 

12 t/m 16 okt. Herfstvakantie  

Ma. 19 oktober  *Dode hoek project gr. 7-8 

*Ouderraadsvergadering 

Do. 22 oktober Scala gr. 1-2 

Zat. 24 oktober Oud papier actie 

Di. 27 oktober MR vergadering 

Woe. 28 oktober Informatie avond voor 

groep 8 en ouders  

Do. 29 oktober Scala gr. 1-2 

Vrij. 30 oktober Nieuwsbrief  

Ma. 2 november Zakelijke ouderavond 

(o.v.b.) 

Di. 3 november GMR vergadering 

Do. 5 november *Peuterochtend 

*start Media Masters (7,8) 

*Scala groep 7-8 

*leerlingen om 12.00u vrij!! 

(studiedag leerkrachten) 

Woe. 11 november Inloop CJG 

Do. 12 november *Scala groep 7-8 

*GMR vergadering 

Vrij. 13 november *Nieuwsbrief 

*Einde Media Masters 

Ma. 16 november Ouderraadsvergadering 

Do. 19 november Scala groep 7-8 

Vrij. 20 november Vergadering leerlingenraad 

 

Geen tosti dag 

Zoals al eerder aangekondigd, laten we 

voorlopig de tostidagen niet doorgaan. In 

principe zouden we elke laatste vrijdag voor een 

vakantie tosti dag houden.  

Wij willen geen enkel risico nemen op school en 

nemen liever het zekere voor het onzekere. De 

GGD benadrukt nadrukkelijk dat bv het eten 

van chips uit hetzelfde bakje of zak ook 

besmettingen kan opleveren. Het gaat er dan 

om wat men aanraakt. We willen dus niet één 

tosti-ijzer gebruiken waar alle kinderen hun tosti 

in klaar maken. 

 

Dode hoek project 

Maandagochtend van 8.30-10.00 uur krijgt 

groep 7-8 buiten een gastles over het dode 

hoek project. Hiervoor komt een vrachtwagen 

mee die bij school komt te staan. ’s Ochtends 

kan er dus enige 

verkeershinder 

ontstaan bij het 

brengen van de 

kinderen.  

 

 

 

Luizencontrole  

In verband met Covid-19 vindt de luizencontrole 

nog niet op school plaats. Normaal gesproken 

doen we dit na elke vakantie. Willen jullie in de 

herfstvakantie thuis even goed controleren op 

luizen en/of neten? Alvast bedankt. 
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Corona 

De besmettingen blijven oplopen en we hebben 

dan ook zeer regelmatig contact met elkaar 

over alle afspraken van het RIVM, maar ook over 

de afspraken binnen Wolderwijs/onze school. Bij 

alles wat we doen staat veiligheid bovenaan. 

Een aantal afspraken die we nu hebben staan 

zijn: 

- Bijeenkomsten met ons eigen team mag 

nog fysiek in school op gepaste afstand in 

een goed geventileerde ruimte. 

- Bijeenkomsten van OR/MR etc. gaan 

voorlopig digitaal. 

- Bijeenkomsten van bv directeuren, 

coördinatoren etc. gaan voorlopig 

digitaal. 

- Training met alleen eigen team met één 

trainer mag doorgaan. 

- Scholing/trainingen met andere scholen 

samen gaan niet door.  

 

We willen niet dat teams/groepen gemengd zijn 

- Lessen zoals HVO en Scala die structureel 

in het rooster zijn opgenomen gaan door. 

Dit is een onderdeel van het 

lesprogramma. 

- Incidentele gastlessen gaan niet door. 

(mocht het een gastles buiten betreffen 

beoordelen we het per keer) 

- Stagiaires van Pabo of 

onderwijsassistenten mogen komen. Zij zijn 

een meerwaarde voor de school en 

zorgen ervoor dat ons vak ook later 

uitgevoerd kan worden. 

- De directeuren van Wolderwijs volgen 

een auditopleiding. Zij zouden ook op 

scholen van onze stichting proefaudits 

uitvoeren in het kader van hun opleiding. 

Deze gaan voorlopig niet door! 

 

De afspraken die al eerder zijn gemaakt blijven 

staan; denk aan geen ouders in school of op het 

plein, oudergesprekken digitaal, etc. Ik snap dat 

het soms verwarrend kan zijn en dat er soms 

vragen ontstaan. Ook kan het zijn dat u een 

andere mening heeft over een afspraak.  Wij 

moeten met 50% van de informatie 100% 

afspraken maken. Wij zetten de veiligheid van 

uw kind en ons team boven alles. 

 

 

 

Informatieavond voor groep 8 en ouders 

Op woensdag 28 oktober staat er een 

informatie avond over het voortgezet onderwijs 

gepland voor leerlingen uit groep 8 en hun 

ouders. Deze avond zal niet live op school 

plaatsvinden, maar 

via Teams. De 

betreffende ouders 

hebben hiervoor 

inmiddels een 

uitnodiging 

ontvangen via 

Parro. Graag even 

aangeven of jullie 

aanwezig zijn.  

 

 

‘Sport JIJ ook?’ van start op De Wezeboom  

Het project ‘Sport JIJ ook?’ heeft als doel om 

meer kinderen aan het sporten te krijgen. Het 

project richt zich op het wegnemen van 

drempels voor kinderen om lid te worden van 

een sportvereniging. Problemen zoals vervoer, 

financiën, handicaps of het vinden van de juiste 

sport leiden ertoe dat er nog steeds veel 

kinderen zijn die niet sporten. Kinderen die niet 

bij een sportvereniging zitten krijgen vanuit het 

project hulp om een leuke sport te vinden en 

om deze ook daadwerkelijk te gaan beoefenen.  

Na de herfstvakantie wordt er een vragenlijst 

afgenomen bij de leerlingen uit groep 6. Op 

basis van de resultaten worden, uitsluitend na 

toestemming, kinderen en ouders gericht 

benaderd om tijdens een gesprek de drempels 

om te sporten te bespreken. Met de kinderen 

die niet sporten en hun ouders wordt naar een 

oplossing gezocht, waarbij eventueel ook 

gekeken wordt naar alternatieve activiteiten. 

Heeft u bezwaren tegen het contact of vragen 

over het project, benader dan de leerkracht 

van uw kind. Dit project wordt uitgevoerd in 

samenwerking met sportfunctionaris Maike Heus 

van KC team De Wolden.  
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Terugkeer uit een risicogebied  

De herfstvakantie staat voor de deur en toch 

een moment dat mensen er wel op uit trekken. 

In tijden van Corona is dit vaak wel wat lastiger 

en moeten wij ons ook aan regels houden. Dus 

voor alle duidelijkheid nog even het volgende;  

- Ouders/verzorgers die terugkeren uit een land 

of een gebied met een oranje of rode 

risicokleur, moeten bij thuiskomst 10 dagen in 

quarantaine.  

- Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is 

veranderd naar rood of oranje.  

- Kinderen mogen wel naar school, tenzij het 

flinke verkoudheidsklachten, keelpijn, hoesten 

en/of koorts heeft.  

- Een kind blijft ook thuis als een huisgenoot van 

het kind koorts heeft (boven 38 graden Celsius) 

en/of last heeft van benauwdheid.  

- Ouders mogen hun kinderen, tijdens hun eigen 

10 dagen quarantaine, NIET zelf brengen of 

halen. Hiervoor zul je anderen moeten vragen.  

 

Wij verzoeken ouders/verzorgers rekening te 

houden met de veiligheid van al onze 

medewerkers zodat wij het onderwijs op een 

veilige en verantwoorde wijze voort kunnen 

zetten.  

 

 

MR verkiezing 

Dit schooljaar is het laatste jaar dat Sandra 

Holtrop in onze MR (medezeggenschapsraad) 

zit. Haar jongste dochter gaat volgend 

schooljaar naar het voortgezet onderwijs. 

Daarom zoeken we een nieuw MR lid. Iemand 

die actief en positief wil meedenken op/met het 

beleid van de school. Lijkt het je interessant? 

Lees ook de bijlage bij deze nieuwsbrief voor 

meer informatie en aanmelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feesten 

Sinterklaas is van harte welkom op 4 december. 

We kunnen natuurlijk dit feest niet overslaan, 

maar zullen nadenken over hoe het Corona-

proof kan. We halen hem dit keer niet binnen 

met alle ouders en kinderen. We denken nog na 

over hoe hij op De Wezeboom kan komen 

zonder publiek. In de groep kan Sinterklaas met 

zijn pieten op afstand het feest vieren. Geen 

handen schudden en geen kinderen op schoot 

bv.  

 

Kerst wordt uiteraard ook gevierd op school, 

maar we denken nog na over de uitvoering. 

Ook hier zullen geen (klassen)ouders bij 

aanwezig zijn. Eventueel 1 ouder van de OR/MR 

om te helpen in groep 1 t/m 4. 

 

 

Rijrichting brengen en halen van kinderen 

We willen een aantal ouders nogmaals 

attenderen op een afspraak die we hebben 

gemaakt: voor de veiligheid van onze kinderen 

en het voorkomen van gevaarlijke situaties en 

opstoppingen, is er bij het brengen en halen van 

de kinderen éénrichtingsverkeer in de 

Schoolstraat ingesteld. Dit houdt in dat je de 

Schoolstraat inrijdt vanaf de Wolddijk en eruit 

rijdt via de Hesselterweg. We begrijpen dat het 

voor sommige ouders iets omrijden is.  Toch 

hopen we dat een ieder hier rekening mee wil 

houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist je dat?:  

- Een leerling uit groep 1-2 heeft een 

sinaasappel mee naar school. Ze vraagt 

aan meester Albert of hij 

haar wil helpen. Ze zegt: 

“Meester Albert is zó sterk, 

dat hij niet eens een mesje 

nodig heeft om een 

sinaasappel te pellen”.  
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Speeltuinvereniging 

Gisteravond (donderdag 8 oktober) heeft de 

speeltuinvereniging digitaal overleg gehad in de 

nieuwe formatie. Er zijn een aantal nieuwe leden 

bijgekomen die actief mee willen denken en 

helpen. In het overleg wordt ook de school 

(team) en de ouderraad betrokken. Van deze 

geledingen zit ook iemand bij de 

overlegmomenten. Op deze manier kijken we 

samen welke richting we op willen gaan en 

kunnen we goed (in korte lijnen) zaken 

afstemmen. 

 

De huidige bezetting is als volgt: 

Menso van Duinen – voorzitter 

Elles Jans – secretaris 

Claudia Wever – penningmeester 

Arjan Benak – leiding onderhoudsteam 

??? 

 

Zoals jullie zien, zouden ze graag nog 1 lid 

toevoegen aan het bestuur van de 

speeltuinvereniging. Het gaat om een 

algemeen lid.  

Zou je graag je steentje bij willen dragen? Of wil 

je meer informatie?  

Mail dan naar het vernieuwde mailadres: 

speeltuinverenigingoosteinde@gmail.com 

of bel Menso: 06-29547072 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Bijlage 

- Poster MR verkiezingen 
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