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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  

Vrij. 27 november Nieuwsbrief  

Zat. 28 november Oud papier 

Vrij. 4 december Sinterklaasviering  

Woe. 9 december Inloop CJG 

Vrij. 11 december Nieuwsbrief  

Zat. 12 december Kerstbomenverkoop  

Ma. 14 december GMR vergadering 

di. 15 december MR vergadering 

Do. 17 december Kerstviering overdag 

21 dec. t/m 1 jan. Kerstvakantie  

Do. 7 januari Peuterochtend 10-12 uur 

Vrij. 8 januari Nieuwsbrief  

Woe. 13 januari Inloop CJG  

Do. 14 januari Scala groep 5-6 

Woe. 20 januari Start voorleesdagen 

Do. 21 januari *Scala groep 5-6 

*Lego We-do: groep 7-8 

Vrij. 22 januari Nieuwsbrief  

Do. 28 januari Scala groep 5-6 

Vrij. 29 januari *Vergadering leerlingenraad 

*Einde voorleesdagen  

Di. 2 februari Leerlingen om 12.00 uur vrij! 

Studiemiddag leerkrachten 

Do. 4 februari *Peuterochtend 10-12 uur 

*Scala groep 5-6 

*GMR 

Vrij. 5 februari *1e rapport mee naar huis 

*Nieuwsbrief 

 

Schoolfruit voor volgende week: 

We gaan smullen van 

waspeentjes, 

snacktomaatjes en 

peer. 

Corona 

De besmettingscijfers zakken nog niet snel 

genoeg. Voor ons betekent dit dat we 

doorgaan zoals we nu hebben afgesproken. We 

zien dat de regels en afspraken goed worden 

nageleefd. Dat vinden wij erg fijn. Helaas 

betekent het wel dat we de feestmaand iets 

kleiner moeten gaan vieren. Geen ouders bij de 

Sinterklaas- en kerstviering, maar samen met de 

kinderen maken we er wel een mooi feest van! 

We zijn blij dat we nog steeds fysiek naar school 

kunnen gaan en onze lessen kunnen geven zoals 

wij het fijn vinden. 

Ook zijn we blij dat we nauwelijks met 

besmettingen te maken hebben. Geen positieve 

tests onder de leerlingen en medewerkers tot nu 

toe. Dat zien we maar als een geluk, want je 

hoort om je heen wel andere verhalen. Mochten 

er medewerkers of leerlingen positief getest 

worden, dan zullen we jullie daar ook van op de 

hoogte brengen. Wanneer er ouders zijn die 

positief getest zijn delen we dit niet met alle 

ouders. Binnen Wolderwijs is dit op deze manier 

afgesproken. Mocht je vragen hebben of je 

ergens ongerust over maken, mail of bel dan 

even. We komen er dan vast samen uit. 
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Sinterklaas  

Hierbij nog even de 

laatste nieuwtjes over 

het bezoek van 

Sinterklaas en piet bij 

ons op school.  

Sinterklaasviering 4 

december 

Op vrijdag 4 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. 

 

Peuters 

Helaas kunnen we dit jaar geen 

Sinterklaasviering houden met de peuters 

omdat we geen ouders in de school kunnen 

toelaten. We hopen van harte dat dit volgend 

jaar weer mogelijk is! 

 

Groep 1 t/m 4 

Sinterklaas neemt de tijd om groep 1-2 en groep 

3-4 apart te bezoeken in hun eigen klas. Zo krijgt 

elke groep de ruimte om de klas op hun eigen 

manier klaar te maken voor Sinterklaas en hun 

activiteiten en IPC-bord te laten zien. Om 14.00 

uur zijn de kinderen vrij. 

 

Groep 5 t/m 8 

De bovenbouw viert het feest door voor elkaar 

een surprise en gedicht te maken. Deze mogen 

op donderdagmiddag 3 december tussen 14.00 

en 16.00 uur naar school gebracht worden. De 

leerkrachten maken van alle creaties foto’s 

waardoor u toch nog de verschillende surprises 

kunt bewonderen. Sinterklaas en piet bezoeken 

na hun bezoek aan de onderbouw ook nog de 

groepen van de bovenbouw. Om 14.00 uur zijn 

de kinderen vrij. 

 

 

 

 

 

 

Eten op 4 december 

Om 10.00 uur hebben we pauze. We krijgen een 

pakje drinken en een voorverpakte snack van 

de OR. De kinderen hoeven dus geen fruit en 

drinken mee te nemen. De lunch graag wel 

gewoon meegeven zoals u gewend bent, al 

mag hier best wat leuks van gemaakt worden, 

dus iets extra lekkers mag voor deze dag. 

 

Wij gaan ervan uit dat het weer een gezellige 

dag wordt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doe je ook mee aan Spiekpietjes route 

Oosteinde? 

In deze bijzondere tijd ontstaan er creatieve 

ideeën. Yvonne Bennink heeft samen met 

Buurtvereniging Oosteinde De Spiekpietjes route 

bedacht en uitgewerkt!  

 

De Spiekpietjes route is een speurtocht voor het 

hele gezin, met als startpunt Dokter Larijweg 161 

en eindpunt OBS De Wezeboom, Schoolstraat 

28. De route kun je lopend, fietsend of met de 

auto volgen van 28 november t/m 5 december 

12:00 uur.  

 

Onderweg zijn er leuke opdrachten te doen, die 

kun je herkennen aan de spiekpiet afbeelding in 

bijvoorbeeld een perenboom, aan een bankje 

of in aan verkeersbord . Neem pen en papier 

mee om de antwoorden op te schrijven.  

 

De kinderen hebben afgelopen woensdag 

allemaal een papier meegekregen met hierop 

de pietenstrippenkaart. Zie ook de bijlage bij 

deze nieuwsbrief met meer informatie. 
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Foute-kerstoutfitdag  

Ook dit jaar zijn we weer proud to be fout 

op vrijdag 11 december. Hoe fout mag 

iedereen zelf weten: een trui, een jurk, oorbellen, 

een stropdas, versierd kersthaar. Leef je uit!  

 

Kerstviering op school 

Donderdag 17 december staat geheel in het 

teken van kerstvieren met elkaar. Helaas is een 

kerstdiner niet coronaproof te organiseren zoals 

wij dat graag zouden willen. We starten dit 

jaar daarom met de kinderen in hun eigen 

feestelijk versierde klas met een zelf 

meegebracht kerstontbijt. Iedereen die wil mag 

zijn of haar (kerst)pyjama / onesie of 

kerstoutfit aan.  
 

Voor het kerstontbijt kunt u denken aan:  

• eitjes, in welke vorm dan ook 

• croissantje, een stukje kerststol of 

andere lekkere broodjes 

plus lievelingsbeleg 

• kerstkransjes of andere 

kerstlekkernijen 

• lievelingsfruit 

• chocolademelk of versgeperste jus 

d’orange 

• alles wat uw kind maar lekker vindt 

en op kan mag meegegeven 

worden.   

 

De rest van de dag is kerst uiteraard de rode 

draad door de dag heen, waarbij we in ieder 

geval ook allemaal een kerstbakje maken om 

mee naar huis te kunnen nemen.   
 

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.  

 

De ouderraad zorgt voor wat drinken en wat 

lekkers rond 10 uur. Graag wel in het gewone 

broodbakje een lunch meegeven en een beker 

drinken.  
 

 

 

Reminder kerstbomen actie Speeltuinvereniging 

 
 

Oud ijzer actie reminder 

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. 

 

Ziekmelding kind 

Mocht uw zoon/dochter ziek zijn en niet naar 

school kunnen komen horen we dit graag vóór 

half 9. Dit kan door te bellen met school (0522-

481330). Soms is er twijfel of een kind wel of niet 

naar school mag/kan (afhankelijk van de 

klachten). Door elkaar even te spreken kunnen 

we dit makkelijker en sneller beoordelen.  

 

Bijlage 

- Brief oud ijzer actie van 28 november 

- Uitnodiging spiekpietenroute  

 

Wist je dat?:  
• Naast Sint en Kerst, groep 3-4 de 

afgelopen periode ook geleerd heeft 

over Día de los Muertos, Divali, 

Thanksgiving en Chanoeka? 

 


