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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

Ma. 2 november

Zakelijke ouderavond (info
volgt via mail)
GMR vergadering
*Peuterochtend
*start Media Masters (7,8)
*Scala groep 7-8
*leerlingen om 12.00u vrij!!
Inloop CJG
*Scala groep 7-8
*GMR vergadering
*Nieuwsbrief
*Einde Media Masters
Ouderraadsvergadering
Scala groep 7-8
Vergadering leerlingenraad
Scala groep 7-8
Nieuwsbrief
Oud papier
Sinterklaasviering
Inloop CJG
Nieuwsbrief
Kerstbomenverkoop
GMR vergadering
MR vergadering
Kerstviering

Di. 3 november
Do. 5 november

Woe. 11 november
Do. 12 november
Vrij. 13 november
Ma. 16 november
Do. 19 november
Vrij. 20 november
Do. 26 november
Vrij. 27 november
Zat. 28 november
Vrij. 4 december
Woe. 9 december
Vrij. 11 december
Zat. 12 december
Ma. 14 december
di. 15 december
Do. 17 december

Sint maarten
Lampionnen maken; een van de tradities van
school is dat we lampionnen maken. Dat willen
we ook dit jaar weer doen. Gewoon in de eigen
groep, zonder ouders. 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 5 t/m 13 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 13 november.
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Besmettingen en communicatie
Binnen stichting Wolderwijs hebben wij
afgesproken dat wij jullie niet informeren
wanneer een ouder van onze school positief
getest is. Wel krijgen ouders een mail bij een
positieve besmetting van een leerling of
medewerker. Wij worden bij een besmetting van
een leerling of medewerker ook meegenomen
in het contactonderzoek van de GGD. Dat is bij
een besmetting van een ouder niet het geval.
Wanneer kinderen in thuisquarantaine zitten
krijgen ze thuisonderwijs via o.a. teams. Bij het
afmelden van de kinderen kun je met de
leerkracht bespreken hoe en wat.
Externen
Externen zijn nog steeds welkom in onze school.
We wegen wel zorgvuldig af wat noodzakelijk is
en wat niet. Als het ter ondersteuning is van de
leerlingen gaat het vooralsnog door. Ook
wanneer zorggesprekken niet digitaal gevoerd
kunnen worden kunnen deze gesprekken na
schooltijd plaatsvinden in school. Wel vragen wij
vanaf nu aan de externen bij verplaatsen
binnen de school mondkapjes te dragen en 1,5
meter afstand te houden van volwassenen én
leerlingen. Ook verzoeken wij bij binnenkomst de
handen te desinfecteren. Wij willen graag zo
lang mogelijk fysiek les blijven geven. Daarvoor
hebben we een gezond team nodig en
gezonde leerlingen. Wij hopen dat we de
besmettingen buiten onze school kunnen
houden. Veiligheid voorop!
Nog meer Corona
In de herhaling, maar toch nog even
benoemen. Willen jullie bij het halen en brengen
van jullie kinderen buiten het hek van het
schoolplein blijven. Dit geldt ook voor broertjes
en zusjes die meekomen bij het halen en
brengen. Voor de ouders van groep ½ geldt dat
ze op het trottoir mogen wachten.

Onze school is in november 2020 School van de
Maand!!
In 2020 gaat zwembad de Dolfijn in
samenwerking met Sportief Hoogeveen en de
Wolden sport door met de actie school van de
maand! Leerlingen van onze school mogen in
de maand november gratis zwemmen op de
woensdag van 14.00u – 19.00u, zaterdag van
13.15u – 16.00u en op zondag van 10.30u –
14.00u in zwembad de Dolfijn, Bentincksdijk 10 te
Hoogeveen.
Voorwaarden rondom het Coronavirus.
Uiteraard zijn er aan de deelname ook
voorwaarden verbonden.
- Kinderen dienen zich van tevoren in te
schrijven.
- Kinderen die niet in het bezit zijn van een
zwemdiploma kunnen op dit moment niet
zwemmen, omdat volwassenen vanwege
het coronavirus niet zijn toegestaan.
- De gratis entree is alleen mogelijk op de
hiervoor genoemde dagen en tijden met
de daarvoor verstrekte kaartjes. Het
kaartje blijft de hele maand november
geldig en hoeft dus niet ingeleverd te
worden bij de balie.
- Elk kind moet het eigen toegangskaartje
meenemen naar het zwembad. Het is
niet mogelijk om broertjes en zusjes op
hetzelfde toegangskaartje te laten
zwemmen.
Vragen.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op
met Leo Kramer, bedrijfsleider zwembad de
Dolfijn, telefoonnummer 0528 291965
De kaartjes worden vandaag (vrijdag 30
oktober) op school uitgedeeld.
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Getest en dan..
We komen er bijna niet meer onderuit. Velen
van ons zijn al getest en zullen nog getest
worden wanneer men klachten krijgt. Wanneer
je getest bent willen we jullie wel verzoeken je te
houden aan de richtlijnen van het RIVM.
Wanneer er geen koorts of benauwdheid in het
spel is mogen de kinderen gewoon naar school.
Wel verzoeken we jullie dan niet zelf de kinderen
te brengen en/of halen. Blijf thuis in afwachting
van de uitslag en kom niet rondom de school.
Geen risico’s nemen. Wij doen er alles aan om
de lessen fysiek door te laten gaan, de veiligheid
voor medewerkers en kinderen staat bij ons
voorop en daar hebben we ook jullie
medewerking voor nodig.

Sinterklaas
Vandaag heeft groep 5 t/m 8 een papier
meegekregen naar huis zodat ze een
verlanglijstje kunnen maken voor het trekken van
de lootjes. Het lootjes trekken gebeurt volgende
week vrijdag (6 november).
Groep 1 t/m 4 krijgt binnenkort ook de lijst mee
met cadeautjes waaruit ze mogen kiezen.
Wist je dat?:
- Twee kinderen praten
met elkaar en benoemen
hoe vaak ze wel niet
patat eten: “Ik heb
overgisteren zelfs patat
gehad!”

Onze leerkrachten
hebben op
donderdagmiddag 5
november een
studiemiddag van IPC.
Alle leerlingen zijn dan
om 12.00 uur vrij!

EU-Schoolfruit
Ook dit jaar nemen wij weer deel aan het EUschoolfruit- en groenteprogramma. Vanaf week
46 t/m week 15 wordt er wekelijks fruit en
groente geleverd. De vaste leverdag van het
fruit en de groente wordt de dinsdag. Dat
betekent dat onze schoolfruitdagen op
woensdag, donderdag en vrijdag zijn. Op deze
dagen hoeven de kinderen niet zelf fruit mee te
nemen. De leverancier heeft extra
maatregelingen getroffen i.v.m. Corona. Op de
distributiecentra worden de chauffeurs
gecontroleerd op symptomen van Corona,
tevens wordt voor aanvang van de leverdag
gevraagd om te temperaturen. De chauffeurs
worden verzocht voor en na levering de handen
te reinigen. De chauffeur mag leveren tot aan
de deur. Hij/zij komt dus niet binnen. In periode I
(november t/m december) wordt er zoveel
mogelijk handfruit en makkelijk deelbaar
groente en fruit geleverd. Snijproducten zoals
meloen en ananas worden zo lang mogelijk
uitgesteld.
Dus vanaf 11 november kunnen we elke
woensdag, donderdag en vrijdag weer
genieten van lekkere fruit en groente. (zie ook
de ouderbrief in de
bijlage)

Bijlage
- JOGG nieuwtje november
- Nieuwsbrief schoolfruit
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Namens de speeltuinvereniging:
Beste mensen,
Door de landelijke coronamaatregelen stond
ook het werk van de speeltuinvereniging
Oosteinde het afgelopen jaar op een heel héél
laag pitje. Maarrrr…….we hebben de draad
gelukkig weer opgepakt! Uiteraard volgens de
richtlijnen van het RIVM en in goed onderling
overleg hebben we de eerste werkzaamheden
weer verricht. Samen met omwonenden, leden
van de OR en vrijwilligers van de
speeltuinvereniging, is het schoolplein, het
sportveldje en directe omgeving
schoongemaakt.
Fantastische samenwerking en we kunnen nog
meer hulp gebruiken.
Op zaterdag 7 november rond de klok van 13:00
uur zijn we er weer.
Heb je zin om te helpen? Neem dan je
kruiwagen, veger, bladblazer, hark, etc. mee en
een goed humeur. Stukje zingen op afstand
mag ook…………
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 dan even contact
op met iemand van de vereniging.
Naast de traditionele kerstbomen, gaan we dit
jaar ook KERSTSTERREN verkopen!!!

De losse verkoop op het schoolplein van De
Wezeboom zal zijn op zaterdag 12 december
van 09:00 uur tot 13:00 uur. Net als voorgaande
jaren zullen de kinderen van De Wezeboom
langs de deuren gaan met intekenlijsten. Mocht
u niet in de gelegenheid zijn om uw boom en/of
kerstster zelf op te halen, dan is het mogelijk om
tegen een kleine vergoeding het thuis te laten
bezorgen.
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’
Menso van Duinen
Voorzitter
Bestuur speeltuinvereniging:
Menso van Duinen – voorzitter
Elles Jans – secretaris
Claudia Wever – penningmeester
Arjan Benak – leiding onderhoudsteam
Roelie Karsten – nieuwsbrief/communicatie
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