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Jaargang 21, nummer 7                                                                                Oosteinde, 02-12-2022 

 
                    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. 

 

Bijlagen: 

 

- JOGG weetje december 

 

 

 

Datum Activiteit  

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  

*foute kerstoutfitdag 

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!!! 

  

Sinterklaasviering op school   

Maandag 5 december is het dan 

eindelijk zover. Sinterklaas en zijn 

pieten brengen een bezoek aan 

onze school. We hebben er op 

gewacht, over gewerkt, surprises 

gemaakt. Nu is het tijd voor het 

grote feest. Wij hebben er heel veel zin in, al is het 

ook best nog een beetje spannend! 

Wij verwachten sinterklaas en zijn pieten rond 8.30 uur 

bij school. Alle ouders/verzorgers en broertjes-zusjes 

die (nog) niet bij ons op school zitten zijn welkom om 

hem samen met de leerlingen te ontvangen!  

Daarna gaan we met groep 1 t/m 8 naar binnen om 

sinterklaas te vieren. Sinterklaas begint zijn bezoek 

vanaf 9.00 uur bij de peuters (vanaf 3 jaar) (graag 

vooraf aanmelden!). Daarna zijn de leerlingen van 

groep 1-2 en groep 3-4-5 aan de beurt.  

Maandagochtend 5 december tussen 8.15 – 8.30 uur 

mogen alle surprises bekeken worden door 

ouders/verzorgers/andere belangstellenden. 

 

Kerstbomenactie speeltuinvereniging (zie ook 

formulier; ontvangen via de post) 
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Kerst  

 

Kerstworkshops  

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. 

De kerstbakjes staan bij het 

kerstdiner op tafel en kunnen na die tijd 

meegenomen worden naar huis. 

Maandag 12 december kiezen de kinderen welke  

andere knutselwerken ze gaan maken, mochten er 

nog spullen hiervoor van thuis nodig zijn, hoort u dat 

maandagmiddag.  

 

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! We hebben al 2 aanmeldingen! 

We willen graag om 12 uur beginnen met knutselen, 

dan hebben we 2 uur de tijd. Vooraf gaan we alvast 

lunchen, rond half 12. 

 

 

 

 

 

 

Foute-kerstoutfitdag  

Ook dit jaar zijn we weer proud to be fout op vrijdag 

16 december. Hoe fout mag iedereen zelf weten: 

een trui, een jurk, oorbellen, een stropdas, versierd 

kersthaar. Leef je uit! 

 

Inschrijven gerechten kerstdiner  

We gaan in de eigen klas genieten van een 

zelfgemaakt kerstdiner. (groep 1-2 samen, groep 3-4-

5 samen en groep 6-7-8 samen)  

We willen vragen aan alle ouders of ze iets willen 

maken/meenemen voor ons kerstdiner. Denk vooral 

aan wat je eigen kind lekker vindt, dan is het altijd 

een goed gerecht      . En laten we samen proberen 

om zowel voor-hoofdgerechten en nagerechten te 

verzamelen.  

Inschrijven hiervoor kan vanaf maandag 12 

december. De intekenlijst waarop jullie je gerecht 

kunnen noteren hangt bij/in de klas van jullie 

zoon/dochter.  

 

Kerstdiner 

Het kerstdiner is op donderdagavond 22 december 

van 17.00 tot 18.30 uur. Graag van thuis meenemen: 

bord-beker-bestek, voorzien van naam. 

 

Het programma is als volgt: 

17.00 uur: ouders brengen hun kind(eren) en 

gerecht(en) naar de groep(en); 

17.15 uur: ouders vertrekken. Gezellig samenzijn in de 

eigen klas, genieten van een heerlijk kerstdiner. 

18.15 uur: gezamenlijk afsluiting met alle kinderen in 

het speellokaal; juf Chantal leest een verhaal voor. 

18.30 uur: kinderen worden opgehaald. Eventuele 

schalen ed. en de kerstbakjes kunnen binnen 

opgehaald worden. 

 

 


