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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  

Zat. 12 december Kerstbomenverkoop  

Ma. 14 december GMR 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 

Woe. 10 februari Inloop CJG 

Ma. 15 februari Ouderraadsvergadering 

Do. 18 februari GMR informatie avond 

Vrij. 19 februari Nieuwsbrief  

Ma. 22 t/m vrij. 26 

februari 

Voorjaarsvakantie  

 

Even voorstellen 

Misschien heeft u mijn naam 

al horen vallen. Mijn naam is 

Marlayne Barelds. Ik ben 19 

jaar oud en ik woon in 

Meppel. Ik volg de opleiding 

onderwijsassistent op het 

Alfa-College in Hoogeveen. 

Voor mijn opleiding loop ik 

stage bij de Wezeboom in 

groep 5/6. Ik loop het gehele jaar mee op de 

dinsdag. Ik help mee met nakijken en als de 

kinderen vragen hebben. Ook geef ik af en toe 

al een klein lesje, zoals een knutselles of lees ik 

voor. Wie weet komen we elkaar een keer 

tegen!  

 

 

Mijn naam is Romi Zwiers. Vanaf 6 november 

ben ik werkzaam als onderwijsassistent op de 

Wezeboom. Ik begeleid een aantal kinderen bij 

het lezen en ook ben ik te vinden in groep 1/2. Ik 

vind het erg leuk om de 

kinderen te kunnen 

begeleiden in de 

ontwikkeling en doe 

het werk met veel 

plezier! 
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Kerstviering op school reminder 

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.  

 

Voor kerstgroen wordt gezorgd, dit hoeft dus 

niet meegenomen te worden van thuis. 

 

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.  

 

 

 

Wolderwijs live 

Naast het bezorgen van de kerstpakketten op 

alle scholen met de Wolderwijskerstbus ging 

woensdagavond Wolderwijs live. Je kunt op dit 

moment niet een kerstmarkt organiseren waar 

we met z’n allen samenkomen om alvast te 

proosten op het nieuwe jaar. Dus dan een 

alternatief, we gaan live! Het jaar 2020 werd kort 

doorgenomen met tussendoor muziek van 

kinderkoortjes (vooraf opgenomen) en twee 

zangeressen.  Wolderwijs wilde toch iedereen in 

de kerststemming brengen. Fysiek is dit niet 

mogelijk in deze tijden. Het was voor Wolderwijs 

de eerste keer. Niet alles liep gesmeerd, maar 

het was leuk opgezet. Je wordt toch creatief in 

deze tijden. Mocht je live meegekeken hebben 

is de chat je vast niet ontgaan. Erg jammer wat 

hier gebeurde. De teksten waren 

grensoverschrijdend en niet gepast. Een harde 

leerschool. Maar laten we vooral het positieve 

eruit halen! 

 

Bijna kerstvakantie 

Nog één weekje gezelligheid op school en dan 

kunnen we genieten van een welverdiende 

vakantie. Ik hoop dat iedereen de gezelligheid 

kan vinden binnen de richtlijnen die er zijn. Het 

zal een feestje zijn in misschien wel een kleinere 

groep, maar dat mag de pret niet drukken!! We 

moeten er toch zelf iets van maken. 

Wij wensen iedereen een rustige, gezellige en 

vooral ook relaxte vakantie toe. Geniet van je 

gezin. Wij hopen dat iedereen voorzichtig blijft 

en we na de kerstvakantie allemaal weer 

gezond aan de slag kunnen gaan. Laten we ons 

houden aan alle richtlijnen zodat we er na de 

kerstvakantie ook allemaal weer zijn en ook 

allemaal lekker aan het werk kunnen blijven, 

kinderen, medewerkers, maar ook jullie als 

ouders. Gezondheid en veiligheid staat toch 

boven alles? Geniet! 

 

Bijlage 

- flyer: gratis proefles muziek bij Scala 
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Nieuws vanuit de MR 

 

Op donderdagavond 10 december heeft de 

MR weer vergaderd via Teams. 

De volgende punten zijn hier besproken: 

 

Sandra heeft voor het laatst mee vergaderd en 

heeft ons bedankt voor het presentje. Erwin 

heeft vandaag voor het eerst meegedraaid in 

de MR, welkom! 

• Coronaperikelen; 

o Wij vinden dat de betrokkenheid 

van de MR hierbij voldoende is. 

o Informatie vanuit de directie over; 

communicatie naar alle ouders, 

kwaliteit sneltesten, regelgeving 

rondom corona, ventilatie binnen 

de school (luchtkwaliteit), beleid 

op externen binnen in de school, 

coronaproof kerstfeest, beleid 

zwangerschap m.b.t. corona. 

o Thuiswerken van lln. tijdens corona. 

Hoe zit dit AVG-technisch m.b.t. 

bescherming andere lln.? Er komt 

een AVG document. 

o Meeste regels zijn maatwerk. Waar 

men zich het beste bij voelt binnen 

onze school. 

• Overige info vanuit directie; 

o Auditbezoek van directeuren is 

opgeschoven naar kalenderjaar 

2021. 

o Gelden Passend Onderwijs en 

subsidie corona is ingezet voor 

extra ondersteuning op de 

woensdag (Evelien) en vrijdag 

(Romi). 

o WMK kaarten (onderwijskwaliteit). 

'Zorg en begeleiding' was goed 

gescoord en de 'actieve rol van 

leerlingen bij leerproces' een ruim 

voldoende. Geen verbeterpunten, 

maar toch kijkt school alle punten 

goed na en zet puntjes op de i. 

o Ziekteverzuim op de Wezeboom is 

laag. Tot nu toe alleen vanwege 

testen of zorgverlof i.v.m. opvang 

thuis i.v.m. corona. 

 

 

 

• Enquête Team/OR/MR; 

o Respons was helaas erg laag, 

hierdoor lage betrouwbaarheid. 

o Uitgelicht punt: meer informeren 

via de nieuwsbrief naar alle 

ouders. 

• Trendanalyses E-toetsen; 

o Deze zijn gedeeld met de MR. Het 

team heeft hier een analyse op 

geschreven en verbeterpunten 

geformuleerd. 

o Opbrengsten worden duidelijker 

na de M-toetsen in 

januari/februari. 

Mocht iemand meer inhoudelijke informatie 

willen over 1 van bovenstaande punten, dan 

kunt u dit vragen via: 

mr.wezeboom@wolderwijs.nl. 

 

 

 

 

 


