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In het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen
alle ouders een papieren versie van de
jaarkalender.
Mochten er wijzigingen plaatsvinden, dan zijn die
terug vinden in de activiteitenlijst in deze
nieuwsbrief.
Datum
Vrij. 10 december
Zat. 11 december
Woe. 15 december
Woe. 15 december
di. 21 december
Vrij. 24 december
27 dec. t/m 7 jan.
Zat. 8 januari
Woe. 10 januari
Vrij. 14 januari
V.a. 17 januari
Woe. 26 januari
Vrij. 28 januari
28 en 29 januari
Di. 1 februari
Don. 3 februari
Vrij. 4 februari
Zat. 5 februari
Vrij. 11 februari

Ma. 14 februari
Ma. 21 t/m vrij. 25
feb

Activiteit
Nieuwsbrief
Kerstbomen actie
MR vergadering (ovb)
Inloopspreekuur CJG
*foute-kerstoutfitdag
*Kerstbakjes maken
*Nieuwsbrief
*Kerstbrunch!!
Kerstvakantie
Oud papier
Luizencontrole
Nieuwsbrief
Start Cito Midden toetsen;
groep 3 t/m 8
Start Nationale
voorleesdagen
Nieuwsbrief
Open dagen VO
Peuterochtend 10.00-12.00
uur (ovb)
GMR vergadering
Verg. leerlingenraad
Einde voorleesdagen
*Nieuwsbrief
*1e rapport leerlingen
*groep 7-8 Kamp
Westerbork excursie
Start rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie

Foute-kerstoutfitdag
Ook dit jaar zijn we weer proud to be fout op dinsdag 21
december. Hoe fout mag iedereen zelf weten: een trui,
een jurk, oorbellen, een stropdas, versierd kersthaar. Leef
je uit!
Kerstbakje maken
Op dinsdag 21 december
gaan we allemaal een
kerstbakje maken. Gerben
Luten zorgt voor het
kerstgroen, dus dat hoeft
niet meegenomen te
worden van thuis. Voor het
kerstbakje hebben de
kinderen het volgende van
thuis nodig:
• een bakje of bloempot met natgemaakte oase
• een kaars
• versiersels, zoals kerstballen, dennenappels, een
slingertje, kerstfiguurtjes etc.
Kerstbrunch
Vrijdag 24 december willen we gezellig in onze eigen
klas een kerstbrunch organiseren. In elke klas maken we
een buffetje met lekkere hapjes. We willen vragen of
iedere leerling hiervoor iets wil meebrengen. Een
intekenlijst zal op school rond gaan bij de leerlingen van
groep 4 t/m 6 en groep 7-8. Ook zal er in de klas
gesproken worden over wat de kinderen bv. mee
kunnen nemen voor het buffet.
De klassenouder van groep 1-2-3 (Lisa) zal via de app
vragen wat een ieder uit deze groepen wil maken.
Het is de bedoeling dat de kinderen zélf het gemaakte
gerecht meenemen naar binnen, graag hiermee
rekening houden i.v.m. verpakken.
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Zelftesten groep 6 t/m 8
Vandaag hebben we de zelftesten voor groep 6
t/m 8 binnengekregen voor de komende 2 weken.
Elke leerling krijgt er vandaag 4 mee naar huis.
Tenzij je via de mail aan de leerkracht hebt
aangegeven deze niet te gaan gebruiken. (zie
brief van afgelopen week over het zelftesten).
Als het goed is ontvangen we voor de
kerstvakantie nog een levering voor januari. Zodra
deze binnen is zullen we de zelftesten weer
uitdelen.

Multifunctioneel Speelveld Oosteinde.
Zoals bij de meesten bekend, is er vorig jaar vanuit de
Speeltuinvereniging besloten om de gebruikers van het
Multifunctioneel Speelveld aan de Schoolstraat te
attenderen op eventuele gevaren bij het gebruik
daarvan.
Bij het zien en uiteraard bij het gebruik is duidelijk te
merken dat de toplaag nogal te wensen overlaat. De
kunstgrasmat is inmiddels zo hobbelig en plat, dat de
vezels niet meer omhoog komen en dat daardoor de
demping slecht is. De kans op blessures is zeer groot.

Speeltuinvereniging “Oenze Speulplekke”

Enkele jaren geleden deden zich ongeveer dezelfde
problemen voor en vond er al een renovatie plaats,
maar dat heeft echter niet voor een lange termijn
oplossing geleid. We zijn terug bij af helaas. Inmiddels is
er een werkgroep in het leven geroepen die onderzoekt,
lees laat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor
een duurzame oplossing. Herstelwerkzaamheden laten
uitvoeren zoals een aantal jaren geleden zou een
oplossing zijn, maar de kans bestaat dat we dan over
een paar jaar weer terug bij af zijn. Vandaar dat de
werkgroep heeft gekozen om door verschillende
bedrijven diverse onderzoeken te laten uitvoeren die
kunnen leiden tot een duurzame oplossing.

Als je een kerstboom besteld hebt, wordt die
zaterdag 11 december bij je thuis afgeleverd. Veel
plezier met versieren!
Inloggen in MOO
Als het goed is kunnen alle leerlingen inloggen in
hun eigen MOO-account (online programma voor
rekenen/taal/spelling ed. Ook zit hierin een ‘tegel’
“Teams” verwerkt zodat er makkelijk en snel
contact gemaakt kan worden met de leerkracht
en klasgenoten). Voor groep 1-2-3 zal deze
“Teams-tegel” nog toegevoegd worden. Deze
staat er nog niet voor iedere leerling in.
Inlognaam voor de kinderen: voornaam+eerste
letter van de achternaam + @dewezeboom.nl.
Dus bijvoorbeeld:
Piet Jansen = PietJ@dewezeboom.nl
Piet van der School = PietS@dewezeboom.nl (dus
zónder ‘van der’)

Helaas werkt ook hier corona door en is het niet altijd
mogelijk om op korte termijn afspraken te maken dan
wel onderzoeken te laten uitvoeren door experts. Wij zijn
ons er terdege van bewust dat het allemaal erg lang
duurt en dat er vanuit de omgeving,
woongemeenschap en andere betrokken vragen zijn
over wat de stand van zaken is na een jaar.
Wij kunnen u verzekeren dat het onze volledige
aandacht heeft en dat we doen wat we kunnen doen.
Bijlagen:
- Handleiding Microsoft Teams via MOO
Wezeboom
- JOGG weetje december
- Kerststallententoonstelling
- Mathilda op school winter 2021
- Pengrepen
- Linkshandigheid

Wachtwoord: wezeboom28 (geen hoofdletters!)
Zie voor meer uitleg ook de bijlage.
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