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Jaargang 20, nummer 7                                                                                Oosteinde,  19-11-2021 

 
                    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. 24 november *Inloopspreekuur CJG v.a. 

8.00 uur 

*Leerlingen schoen zetten! 

Vrij. 26 november Verg. leerlingenraad 

Zat. 27 november Oud papier 

Vrij. 3 december Sinterklaasviering op 

school (ook voor peuters) 

Vrij. 10 december Nieuwsbrief 

Zat. 11 december Kerstbomen actie 

Woe. 15 december MR vergadering 

Woe. 22 december Inloopspreekuur CJG 

Do. 23 december Kerstviering op school v.a. 

17.00 uur (ovb) 

Vrij. 24 december *Nieuwsbrief  

*Tostidag  

27 dec. t/m 7 jan. Kerstvakantie  

Zat. 8 januari  Oud papier 

Woe. 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  

We zijn op plek 3927 

geëindigd. Best goed voor onze kleine klas! (met een 

totaal aan 7000 scholen die meegedaan hebben). 

 

Daphney van Duinen (moeder van Gwenn en Robbin uit 

groep 7) is afgelopen woensdag bij groep 7-8 in de klas 

geweest. Ze heeft vanuit haar functie als 

zedenrechercheur de klas ook meegenomen in het 

‘omgaan met media’.   

 

Gezocht: luizenpluizer op woensdag i.p.v. maandag! 

Wie wil Daphney van Duinen helpen om elke woensdag 

na een vakantie alle leerlingen te controleren?  

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

kop koffie/thee op school        

 

Techniekdag Meppel voor groep 7-8 geannuleerd 

De Dagen van de Techniek 2021 in Meppel en Diever 

zijn geannuleerd, vanwege de aangescherpte 

coronamaatregelen. 

 

 

Groep 1 begint aardig te groeien: 

Nieuwe leerlingen: welkom  

 

▪ Sten Aalderink is inmiddels 4 geworden en mag 

alle dagen naar school.  

▪ Fiene de Wit is begonnen aan haar wendagen. 

25 november wordt ze 4. 

▪ Marelie Benak zal 

binnenkort ook beginnen 

aan haar wendagen, zij 

wordt 21 december 4 jaar. 

▪ Lévi Brookman wordt in 

januari 4 jaar. 
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Aankondiging Sinterklaasfeest 

Hallo allemaal,  In 

deze mail nog even de 

laatste nieuwtjes over 

Sinterklaas en zijn piet. 

 

● Woensdag 24 

november mogen alle leerlingen van groep 1 

t/m 8 hun schoen zetten. We hopen dat de 

pieten langskomen en iets voor ons 

meebrengen. Dus denk aan een schoen (of 

klomp/laars/pantoffel)!!  

 

● Op vrijdag 3 december hebben we 

Sinterklaas en piet uitgenodigd bij ons op 

school. Sinterklaas heeft aangegeven deze 

uitnodiging graag coronaproof aan te 

nemen. Hij komt na zijn nachtelijke ronde over 

de daken eerst uitrusten bij ons op school. De 

kinderen kunnen die dag gewoon op school 

afgezet worden zoals u normaal ook doet. Er 

is geen aankomst van Sinterklaas op school. 

We starten de dag in de klas en als Sinterklaas 

en piet zijn uitgerust komen ze naar de 

klassen.  

 

● Sinterklaas begint zijn bezoek in het speciaal 

daarvoor ingerichte lokaal. Daar zal hij vanaf 

9.00 uur zijn voor de jongere broertjes/zusjes 

en toekomstige nieuwe leerlingen. Er mag 1 

ouder/verzorger per kind mee naar binnen. 

Op verzoek van sinterklaas: ouder/verzorger 

graag een mondkapje op. Als de peuters 

weer naar huis gaan, zijn de leerlingen van 

groep 1-2 en groep 3 aan de beurt om bij 

sinterklaas te komen. 

 

● Om 10.00 uur hebben we met z'n allen pauze. 

We krijgen wat te drinken en wat lekkers van 

de OR. De kinderen hoeven dus voor 10.00 

uur geen eten en drinken mee te nemen. Ook 

hebben we die ochtend nog ons schoolfruit. 

 

● Groep 4 t/m 8 viert het feest door voor elkaar 

een surprise en gedicht te maken. Voor groep 

4 wordt een moment ingepland waarop ze 

nog even apart bij sinterklaas mogen komen. 

De surprises mogen donderdagmiddag 2 

december, na schooltijd (tussen 14.00 – 16.00 

uur) of vrijdagochtend 3 december vóór 8.15 

uur op school gebracht worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Helaas kunnen ouders/verzorgers dit jaar ook niet 

op school komen om de surprises te komen 

bekijken, er zullen dan teveel mensen tegelijk in 

school zijn waardoor het 

erg lastig wordt om de 

1,5m te waarborgen. De 

leerkrachten maken van 

alle creaties foto’s 

waardoor u toch nog de 

verschillende surprises kunt 

bewonderen.  

 

● Omdat 3 december een feestdag is trakteert 

sinterklaas alle leerlingen op een broodje 

knakworst. Mochten de kinderen geen knakworst 

lusten overleg even met de leerkracht of geef je 

kind iets mee wat hij of zij wel lekker vindt. Dat 

geldt ook voor kinderen met allergieën.  

 

● Deze dag zijn de leerlingen, net als anders op 

vrijdag,  om 14.00 uur vrij.  

 

Wij gaan ervan uit dat het een drukke, gezellige dag 

wordt!  

 

Met vriendelijke groet, Chantal Jurjens 
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Pietengym  

Vrijdag 29 november geven meester Dennis en 

meester Mike pietengym in de sporthal. Ook voor 

groep 1-2! Deze ochtend gaat groep 1 t/m 4 dan 

samen gymmen en groep 5 t/m 8 gymt ook samen. 

Alle kinderen mogen dan verkleed als piet komen om 

te gymmen (als ze dat leuk vinden, je eigen 

gymkleren mag ook natuurlijk). Voor groep 1-2 geldt: 

niet speciaal gymkleding aanschaffen hiervoor hoor, 

als het maar lekker genoeg zit om in te bewegen. 

 

 

 

Speeltuinvereniging “Oenze Speulplekke” 

 

Alle inwoners van Oosteinde hebben deze week een 

bestelformulier in de bus gekregen (of het komt dit 

weekend nog bij jullie in de bus). Voor de 

ouders/verzorgers van de leerlingen van onze school 

die niet in Oosteinde wonen: vandaag krijgt jullie 

zoon/dochter via school het bestelformulier mee 

naar huis. 

 

 

 

 

 

 

MR obs de Wezeboom 

Op woensdag 10 november heeft de MR weer 

vergaderd via Teams. 

Dit was Marianne’s laatste vergadering en Anne’s 

eerste. 

 

De volgende punten zijn besproken: 

- Zakelijke ouderavond;  

o Zo’n 1/3 deel van de gezinnen waren 

aanwezig. 

o Hoe kunnen we de zakelijke ouderavond 

aantrekkelijker maken voor de andere 

gezinnen? In maart samen bespreken 

met de OR. 

- Sportveldje; nog geen nieuwe berichten. 

- Gezamenlijke vergadering met OR in maart 2022 

- NPO gelden; 

o Inzet voor onderwijsassistent in 4-5-6 (op 

donderdag). 

o Extra uren voor (extra) leerkrachten 

tijdens Cito-toetsen. 

- Corona; stand van zaken; 

o Kerngroep (met Chantal) komen weer 

elke week bijeen. 

o Vooralsnog geen veranderingen in het 

onderwijs. 

o Wolderwijs heeft sneltesten ingekocht 

voor hun personeel. 

- Cito-toetsen; 

o De M-toetsen worden in maart 2022 

besproken. 

o De eindtoets wordt Route 8, digitaal en 

adaptief. 

- Binnenkort een audit (van directeuren) op 

school. 

- Rapportgesprekken: vanaf volgende ronde ook 

1 vaste avond. 

 

Wanneer er vragen en opmerkingen zijn, kunt u contact 

opnemen met de oudergeleding van de MR via 

mr.wezeboom@wolderwijs.nl.  
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Corona 

Afgelopen week hebben we overleg gehad met de 

Coronakerngroep en intern met ons team. Op dit 

moment blijven de afspraken/richtlijnen staan zoals 

ook genoemd in de mail van afgelopen zondag 14-

11-2021. 

Wel hebben we nog extra afgesproken dat we geen 

uitstapjes meer maken als er groepen van 

verschillende scholen gemengd worden. We kunnen 

er nog wel op uit als het alleen met onze eigen groep 

is. Binnen onze school blijven we nog samen spelen 

en samen werken. 

 
Zoals het er nu uitziet gaat ons Sinterklaasfeest op 

school gewoon door. Wel gaan we in gesprek met 

Sinterklaas. Waar voelt hij zich prettig bij en welke 

maatregelen kunnen we treffen om het zo veilig 

mogelijk te kunnen laten plaatsvinden. Hij is immers 

een zeer oude man. 
De intocht bij school zal in ieder geval zonder ouders 

plaatsvinden. Peuters worden wel uitgenodigd maar 

gaan buiten onze groepen om naar Sinterklaas. 

 
Zoals jullie ook in het nieuws horen heeft de GGD het 

enorm druk en lukt het vaak niet om direct een 

afspraak te maken. Dit geldt ook bij de 

voorrangspositie van het onderwijs. Ook wij lopen 

tegen deze drukte aan. Dat kan voor ons als school 

ook problemen opleveren. Waar mogelijk worden er 

invalkrachten ingezet. Gelukkig beschikken we over 

een vaste pool, maar ook deze is een keer leeg. Ook 

wij hebben te maken met een tekort aan personeel. 

Ook beschikt Wolderwijs over vouchers voor 

sneltesten die we inzetten wanneer er geen inval 

meer mogelijk is. Toch kan het gebeuren dat we 

geen personeel meer kunnen krijgen voor de 

groepen en dat we een groep naar huis moeten 

sturen. Wolderwijs geeft in ieder geval een signaal af 

bij de PO-raad m.b.t. tot testen en onze 

voorrangspositie, maar ook weer een dringend 

verzoek tot gratis sneltesten voor medewerkers in de 

opvang en in het onderwijs. 

Vanuit Wolderwijs hebben jullie ook een brief 

ontvangen over het tekort aan personeel en onze 

zorgen rondom de bezetting. 

 
Afspraken en richtlijnen kunnen per locatie enigszins 

verschillen. Denk hierbij bv. aan ouders die 

binnenkomen of het dragen van mondkapjes in de 

gang. De verschillen hebben te maken met het 

gebouw, de locatie of waar het team zich veilig bij 

voelt. 
 
 

 

Mochten er besmettingen plaatsvinden hebben wij altijd 

contact met de GGD over welke acties we zullen 

moeten nemen. 
 
Mochten er weer wijzigingen zijn dan hou ik jullie op de 

hoogte. Wij houden de berichtgeving goed in de gaten. 

Jullie kunnen je vast wel voorstellen dat de steeds maar 

stijgende besmettingen snel tot andere maatregelen 

kunnen leiden. De coronakerngroep staat dagelijks met 

elkaar in contact en hebben op dit moment weer 

wekelijks een online overleg staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


