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Jaargang 20, nummer 6                                                                                Oosteinde,  05-11-2021 

 
                    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 

zijn die terug te vinden in de activiteitenlijst in deze 

nieuwsbrief.  

 

Datum Activiteit  

Woe. 10 november MR vergadering 

Vrij. 12 november Einde Media Masters (7/8) 

Ma. 15 november OR vergadering  

Do. 18 november Gastles omgaan met geld 

voor groep 7-8 

Vrij. 19 november -Nieuwsbrief 

-gastles WNF groep 7-8  

Ma. 22 november Leerlingen schoen zetten! 

Woe. 24 november Inloopspreekuur CJG v.a. 

8.00 uur 

Vrij. 26 november -Verg. leerlingenraad 

-techniekdag Meppel 

Zat. 27 november Oud papier 

Vrij. 3 december Sinterklaasviering op 

school (ook voor peuters) 

Vrij. 10 december Nieuwsbrief 

Woe. 15 december MR vergadering 

Woe. 22 december Inloopspreekuur CJG 

Do. 23 december Kerstviering op school v.a. 

17.00 uur  

Vrij. 24 december *Nieuwsbrief  

*Tostidag  

27 dec. t/m 7 jan. Kerstvakantie  

Zat. 8 januari  Oud papier 

Ma. 10 januari Luizencontrole  

Vrij. 14 januari Nieuwsbrief  

V.a. 17 januari Start Cito Midden toetsen; 

groep 3 t/m 8 

Woe. 26 januari Start Nationale 

voorleesdagen 

Vrij. 28 januari Nieuwsbrief 

28 en 29 januari Open dagen VO 

 

Week van de mediawijsheid  
Van 4 t/m 12 

november is het 

de week van de 

mediawijsheid. De 

leerlingen van 

groep 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 12 

november. 

 

Uitslag MR verkiezing  

Tijdens de zakelijke ouderavond is bekend gemaakt dat 

Anne Hesseling (moeder van Fiene de Wit) onze 

medezeggenschapsraad komt versterken.  

 

Gezocht: luizenpluizer 

Wie wil Daphney van Duinen helpen om elke maandag 

na een vakantie alle leerlingen te controleren?  

Tijdsbesteding: zo’n 1,5 uur. En na afloop een lekkere 

kop koffie/thee op school        

 

Sint Maarten  

Vandaag 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! 

 
Schoolfoto’s 

Inmiddels hebben alle kinderen inloggegevens 

meegekregen zodat de gemaakt schoolfoto’s besteld 

kunnen worden.. 
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Sinterklaasviering  
Op maandag 22 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 dinsdag 23 

november iets in….  

 

Groep 4 t/m 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 kinderen van groep  

1-2-3 hebben afgelopen 

woensdag een brief mee 

naar huis gekregen met een overzicht van de 

cadeautjes die ze kunnen kiezen op hun 

verlanglijstje. Graag het verlanglijstje uiterlijk 

woensdag 10 november weer op school inleveren. 

 

Op zaterdag 13 november komt sinterklaas aan in 

Nederland. Deze dag komt hij ook in Ruinerwold. 

I.p.v. de intocht en de bijeenkomst in de 

Buddingehof heeft de organisatie dit jaar een 

optocht georganiseerd. Deze optocht komt ook 

door Oosteinde (Schoolstraat/De Horsten) om 

±14.00 uur. De route zal nog met jullie gedeeld 

worden. Voor degene die langs de route woont: 

mocht je in de gelegenheid zijn om je huis/tuin te 

versieren met vlaggetjes, zou dat wel erg feestelijk 

zijn!  

 

 

Bijdrage Dorpendag Ruinerwold 

Zaterdag 30 oktober vond de Drentse Dorpendag 

plaats in de Buddingehof. 

De organisatie wilde ook de jeugd hierin betrekken 

en heeft onze leerlingenraad gevraagd of ze 

vragen wilden bedenken over de thema’s die 

leven binnen hun gemeenschap. Er zijn vragen 

bedacht over de veiligheid op straat (het te hard 

rijden) en ook kwamen de speeltuinvoorzieningen 

aan bod. We hebben inmiddels een 

terugkoppeling gehad van de organisatie met de 

antwoorden op ‘onze’ vragen. Hier gaan we de 

volgende leerlingenraad vergadering over in 

gesprek.  

 

 

 

 

 

 

Parkeren rondom school 

Zouden jullie er rekening mee willen houden dat als jullie 

je zoon/dochter met de auto ophaalt bij school, je niet 

parkeert voor een uitrit van buurtbewoners? Alvast 

bedankt! 

 

 

Activiteiten speeltuinvereniging 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 november vanaf 10.00 uur - Schoonmaak van het 

schoolplein. 

11 december - Kerstbomenactie  

 

Beste mensen, 

Jawel; ook dit jaar hebben we weer een KERSTBOMEN 

VERKOOP!!! Er kan een keuze gemaakt worden tussen 

twee maten, ongeveer 1,5 meter en ongeveer 2 meter. 

Als u een grotere wilt hebben, neem contact op met 

Arjan Benak (06-21865060). 

De opbrengst van de actie, willen we besteden aan een 

speeltoestel voor op de Ronde Weiden en net als dit jaar 

willen we weer een speeltuindag organiseren. 

Ook dit jaar worden de kerstbomen thuisbezorgd op 

zaterdag 11 december tussen 10.00 – 14.00 uur. In een 

straal van maximaal 10 km rondom Oosteinde. 

De verkoopprijzen volgen z.s.m.! 

We zijn inmiddels ook te bereiken via onze mail, 

facebookpagina én Instagram. 

Volg ons, like ons en help ons! 

 

Mail: speeltuinverenigingoosteinde@gmail.com 

Facebook: speeltuinvereniging De Speulplekke 

Oosteinde 

Instagram: speeltuinverenigingoosteinde 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Speeltuinvereniging Oosteinde 

‘De Speulplekke’ 
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Persconferentie 

Afgelopen maandag is er weer een 

persconferentie geweest. Het aantal besmettingen 

stijgt weer. Voor ons als basisschool verandert er op 

dit moment niet veel. Alleen het dringende advies 

weer 1,5 m afstand te houden. Wij zullen daar 

weer rekening mee houden. Mochten jullie als 

ouders binnen komen dan vragen wij jullie ook 

weer de 1,5m afstand te houden. Mochten er toch 

andere richtlijnen komen dan brengen we jullie 

daar uiteraard van op de hoogte. We hopen 

natuurlijk en gaan er op dit moment wel van uit 

dat we niet weer in een situatie komen van een 

lockdown. Maar we gaan hier als team al wel naar 

kijken zodat we er eventueel klaar voor zijn en snel 

kunnen schakelen als het weer zou moeten. 

 

 

Schoolfruit 

Vanaf week 46 (15 t/m 19 

november) wordt er weer 

schoolfruit geleverd. Onze 

leverdag is de dinsdag. Voor 

16.00 uur worden er 3 porties fruit en groente geleverd 

voor die week. De fruitdagen van De Wezeboom zijn dus 

woensdag, donderdag en vrijdag. Wilt u ook uw kind 

stimuleren om het fruit van school te proeven/eten? We 

zullen wekelijks via Parro laten weten wat er geleverd 

wordt. 

 

‘Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten 

groente en fruit te laten proeven. Zo maken kinderen 

kennis met veel verschillende smaken en structuren. 

Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende 

smaak na tien tot vijftien keer proberen! 

Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-

Schoolfruit proeven de kinderen verschillende soorten 

fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven 

te proeven, doen ze in de klas lekker mee. Want in de 

praktijk blijkt: zien eten, doet eten’. 

 

Bijlage: 

- JOGG weetjes november 

 

 
 


