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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
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
21 dec. t/m 1 jan.
Do. 7 januari
Vrij. 8 januari
Woe. 13 januari
Do. 14 januari
Woe. 20 januari
Do. 21 januari
Vrij. 22 januari
Do. 28 januari
Vrij. 29 januari

Activiteit
*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
Kerstvakantie
Peuterochtend 10-12 uur
Nieuwsbrief
Inloop CJG
Scala groep 5-6
Start voorleesdagen
*Scala groep 5-6
*Lego We-do: groep 7-8
Nieuwsbrief
Scala groep 5-6
*Vergadering leerlingenraad
*Einde voorleesdagen

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. Vandaag was de finale. Hoe
zullen ze het gedaan hebben?! Dat horen we
binnenkort….

Scala
De Scala docent zou vanaf donderdag 5
november in groep 7-8 komen voor de
gastlessen. Deze lessen worden digitaal
gegeven, de gastdocent van Scala komt dus
niet naar school toe. Gisteren was de eerste
digitale les.
Leerlingenraad
Vrijdag 20 november staat er een vergadering
van de leerlingenraad op het programma. Dit
zal plaatsvinden onder schooltijd rond 11.30 uur.
Schoolfruit voor volgende week:
We gaan smullen van
gele meloen, tomaat en
appel!
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MR-verkiezing
Voor de MR-verkiezing hebben wij 1 nieuwe
aanmelding gekregen; Erwin Verkade.
Hij zal Sandra opvolgen in de MR. Wij heten Erwin
van harte welkom en hopen op een fijne
samenwerking.
Graag willen wij Sandra erg bedankten voor
haar inzet en input in de MR.
In onze eerstvolgende vergadering (18
december) zullen wij afscheid van haar nemen
en, namens de school, een presentje
aanbieden.

Sinterklaas

Groep 5 t/m 8 heeft vrijdag 6 november lootjes
getrokken. Succes thuis met het maken van een
surprise en bijpassend gedicht! Alvast om te
noteren: woensdag 3 december kunnen de
kinderen tussen 14.00-16.00 uur hun surprise op
school brengen. Helaas kunnen de ouders niet in
school komen om alle surprises te bekijken, maar
de leerkrachten maken foto’s van alle surprises
en delen dit via Parro.
Op maandag 23 november mogen
de kinderen hun schoen zetten. Wie
weet zit er dinsdag 24 november
dan wel iets in!

Wist je dat?:
- Sinterklaas niet live aankomt in
Ruinerwold? Maar…… zondag 15
november wordt er, vanaf 14.30 uur, een
digitaal feestje georganiseerd via de
YouTube livestream van de Buddingehof.
(info hierover is al via verschillende
kanalen gedeeld)
Hieronder de link:
www.youtube.com/results?search_query=buddingehof

Gym
Vrijdag 20 november worden er
onderhoudswerkzaamheden gepleegd in de
sporthal. Meester Dennis heeft geregeld dat we
gaan glowballen bij de Drentse koe. Vervoer per
bus.
Trots!
Wat een week hebben we als Wezeboom
achter de rug. De week die begon met
positieve besmettingen op de Dissel waar wij
indirect ook mee te maken kregen. Een week
met een zieke leerkracht en een leerkracht die
getest moest worden (negatief). Leerkrachten
die met de opvang van hun eigen kinderen
zaten (ziek of thuisonderwijs). Wij zien net als jullie
dat het heel lastig is om de opvang dan rond te
krijgen. En dan ook nog de vele invallers die we
deze week hebben gezien. Maar het team staat
direct klaar voor iedereen. Even de groep
opvangen omdat een leerkracht iets later is?
Geen probleem. De invallers wegwijs maken?
Geen probleem. Wat een samenwerking en wat
een flexibiliteit! We hebben gelukkig geen groep
naar huis hoeven sturen.
En dan heb ik het nog niet over de leerlingen
gehad. Ook zij
moesten zich
aanpassen. Maar wat
kunnen ze dat goed.
Flexibel en zeker ook
heel behulpzaam
naar de
invalleerkrachten.
Trots op De
Wezeboom!! Het zijn
bijzondere tijden,
maar we doen het wel samen!!
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Oud ijzer actie
Zaterdag 28 november organiseert de
belangenvereniging Oosteinde een oud ijzer
actie.
Tijdstip: tussen 9.00-12.00 uur kunnen de spullen
ingeleverd worden bij schildersbedrijf Ensing op
adres Wolddijk 31 (voorheen transportbedrijf van
Dijk. Verdere informatie is te vinden in de bijlage.
Oud papier actie
De ouderraad heeft weer een overzichtje
gemaakt met de data van het oud papier
ophalen in 2021. Het ophalen van oud papier
kunnen we natuurlijk niet zonder jullie hulp!
Verdere informatie staat in de brief in de bijlage.

Bijlage
- Brief oud papier actie 2021; planning
- Brief oud ijzer actie van 28 november
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