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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  

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  

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 

Zat. 24 dec. Oud papier; helpers: Bakker - 

Vossebelt 

Ma. 26 dec. 

t/m vrij. 6 jan. 

Kerstvakantie  

Woe. 11 jan. *Inloop CJG 8.00-9.00 uur 

*luizencontrole 

Vrij. 13 jan. Nieuwsbrief  

v.a. 23 jan. *Start Cito Midden toetsen 

*GMR 

Woe. 25 jan.  Start voorleesdagen 

Don. 26 jan.  Peuterochtend 10-12 uur 

Vrij. 27 jan. Nieuwsbrief 

Di. 31 jan. OR vergadering 

Don. 2 febr. Studiedag leerkrachten; 

leerlingen vrij!!! 

 

Student in groep 3-4-5 

Hallo ouders/verzorgers en kinderen van De 

Wezeboom,  

Mijn naam is Ilse Smit, 23 jaar oud en ik kom uit 

Hoogeveen. Ik studeer de pabo op hogeschool KPZ 

te Zwolle.   

Dit jaar mag ik stagelopen op De Wezeboom in 

groep 3/4/5. Op de donderdag en de vrijdag zal ik 

voor de groep komen te staan. Ik zit namelijk in mijn 

laatste jaar en hoop 

richting het eind dit 

schooljaar mijn diploma in 

ontvangst te mogen 

nemen.   

In mijn vrije tijd vind ik het 

heerlijk om creatief bezig 

te zijn, te sporten, af te 

spreken met mijn vrienden 

en  om te rijden op mijn 

paard.   

Ik kijk er naar uit om les te 

geven aan groep 3/4/5 en 

er samen een leuk jaar van 

te maken!  

 

 

Voorleesdiploma’s in groep 1-2 

De afgelopen weken zijn er in 

groep 1-2 veel ouders, broers 

en zussen aan het voorlezen 

geweest. De kinderen hebben 

allemaal een voorleesdiploma 

ontvangen, bedankt voor jullie 

inzet en enthousiasme! 
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Vragenlijsten 

De resultaten van de vragenlijsten zijn binnen. Een 

eerste presentatie is gegeven op de zakelijke 

ouderavond omdat we wel heel trots zijn op de 

resultaten. De vragenlijsten zijn inmiddels besproken 

en geanalyseerd in het team.  
De vragenlijst van de leerlingen wordt ook besproken 

in de leerlingenraad en wordt vervolgens 

teruggekoppeld aan alle leerlingen van groep 5 t/m 

8. 

De respons van de ouders was 88%. Deze respons is 

uitstekend voor een betrouwbaar resultaat. Heel erg 

bedankt voor het invullen van deze lijsten. 

Wanneer het team, de MR en de leerlingen de 

resultaten hebben gezien, geanalyseerd en 

besproken komt er ook een terugkoppeling naar alle 

ouders via de nieuwsbrief. 

Om alvast iets terug te geven; wij zijn over alle 

vragenlijsten erg tevreden. 
Ouders geven ons een 7,8. De leerlingen geven ons 

een 8,2 en de medewerkers een 8,6. Mooie cijfers om 

trots op te zijn. 

 

Sinterklaasviering op school  (reminder) 
 

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 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. 

 

 

 

 

Vervolg sint… 

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.  

'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!  

 

Intocht van Sinterklaas in Ruinerwold: 

 

De film die we gekeken hebben als voorbereiding op 

de intocht in Ruinerwold werd met veel enthousiasme 

bekeken! Er zijn mooie tekeningen en knutsels 

gemaakt die we meegeven aan de pieten 

vandaag. 
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Kerst  

Het duurt nog even, maar alvast ter info: 

Op donderdag 15 december willen we weer met z’n 

allen een kerstknutselcircuit organiseren. Deze dag 

maken de kinderen ook een kerstbakje (en natuurlijk 

andere kerstknutsels, ze mogen zelf kiezen uit een 

aantal ideeën). Voor het kerstbakje graag zelf van 

huis mee laten nemen naar school: 

• een bakje of bloempot met natgemaakte oase   

• een kaars   

• versiersels, zoals 

kerstballen, dennenappels, 

een slingertje, kerstfiguurtjes 

etc. 

Voor kerstgroen wordt 

gezorgd, dit hoeft niet 

meegenomen te worden 

door de kinderen. 

 

We zoeken ouders/verzorgers/opa/oma die het leuk 

vinden om ons te helpen met het knutselen, dus 

mocht je in de gelegenheid zijn… laat het even 

weten! 

Het precieze tijdstip is nog niet bekend, waarschijnlijk 

hebben we meer tijd nodig dan alleen een middag. 

 

Bijlagen: 

 

- Geen bijlagen dit keer. 

 

 

 


