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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

Activiteit

20 dec. t/m 7 jan.
Zat. 8 januari
Woe. 10 januari
Vrij. 14 januari
V.a. 17 januari

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

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

Leerkrachtennieuws
Janneke en Evelien zijn beide nog afwezig. Na de
kerstvakantie zal de vervanging doorlopen. Ze
werken hard aan hun herstel. Het heeft tijd nodig. We
hebben gelukkig regelmatig contact met elkaar.
Ellen herstelt niet voldoende van haar ingreep. Het
lukt haar nu niet om de werkzaamheden op te
pakken. In een goed gesprek met haar en met heel
veel pijn in haar hart heeft ze besloten na de
kerstvakantie niet terug te komen. Ze vindt het
ontzettend jammer. Ze had het erg naar haar zin bij
ons op De Wezeboom. Maar gezondheid gaat
boven alles. We hopen dat ze binnenkort nog even
langs komt om goed afscheid te nemen. We zijn
inmiddels op zoek naar een goede, structurele
vervanger die samen met Meggy de groep kan
draaien.
Meester Dennis heeft een andere baan. Hij heeft een
baan als vakleerkacht bewegingsonderwijs
gevonden dichter bij huis en voor meer uren. Het kost
hem meer dan een uur reistijd. En meer uur is ook
aantrekkelijk. Wij vinden het erg jammer, maar
snappen zijn besluit hierin.
Ook voor Dennis gaan we op zoek naar een nieuwe
gymleerkacht. Dennis is er nog tot 1 maart.

Leerlingennieuws
Na de kerstvakantie komen Marelie Benak en
Lévi Brookman bij ons op school. Zij zijn dan ook
al 4 jaar.
Vandaag hebben we afscheid genomen van
Darryl. Hij gaat na de kerstvakantie starten op
Het Kompas in Meppel. We wensen hem daar
een fijne tijd.
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Inloggen in MOO reminder
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 is de “Teams-tegel”
inmiddels toegevoegd.
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’)
Wachtwoord: wezeboom28 (geen hoofdletters!)
Zie voor meer uitleg ook de bijlage.
MR vergadering 15-12-2021
De MR is op woensdagavond 15 december nog
even kort bij elkaar gekomen (Teams).
Het volgende hebben we besproken:
Corona; stand van zaken. De MR heeft ook
geadviseerd mbt de richtlijnen die wij op onze
school (en Wolderwijs) hanteren. Tevens is de
MR telkens op de hoogte gehouden van alle
(nieuwe) maatregelen die er zijn. De MR is het
eens met hoe onze school de maatregelen
hanteert.
Personeel; De MR wordt telkens op de hoogte
gehouden van de afwezige leerkrachten.
Tevens wordt meegedacht in hoe men de
problemen rondom personeelstekort/invallers
op kan lossen of ermee om kan gaan. Het is
fijn dat wij intern veel kunnen betekenen
hierin.
Er is laatst een audit op school geweest,
waarin gekeken is door een ‘inspectie’bril.
Zodra het definitieve verslag er is wordt de MR
geïnformeerd over de bevindingen.
Wanneer er vragen en opmerkingen zijn, kunt u
contact opnemen met de oudergeleding van de MR
via mr.wezeboom@wolderwijs.nl.
Fijne vakantie
Met een week
extra vakantie
hopen we de
besmettingen
verder te
verlagen. Wij
wensen
iedereen veel plezier. Blijf voorzichtig, ook tijdens de
vrije momenten. We hopen iedereen weer gezond
terug te zien op 10 januari.

Ter info
In de vorige nieuwsbrief stond een aankondiging dat
er een kerstwandeling bij de kerk op Blijdenstein zou
zijn op 2e kersdag. Deze kerstwandeling gaat helaas
niet door.
Oud papier
Beste ouders en/of verzorgers van kinderen van OBS
De Wezeboom,
Ook voor 2022 is er weer een planning gemaakt voor
het ophalen van het oud papier en oud ijzer. Op
deze manier willen we ook in 2022, naast de andere
acties als de Bloemetjesmarkt, weer extra inkomsten
voor onze school en onze kinderen realiseren. Dit blijft
nodig!
Verhinderd? Zelf ruilen!
Ieder is zelf verantwoordelijk voor de ingeplande
datum. Kan je als ouder of verzorger niet, zorg dan
op tijd voor vervanging!! Dit dan s.v.p. doorgeven
aan Meljana Pothof
(tel: 06-41294822). Zie voor de planning de
achterzijde van het blad.
Werkwijze papier
Er zijn 2 personen nodig die helpen bij de persauto.
Vertrek bij school om uiterlijk 8.30 uur. De persauto
haalt het papier ook in de buitengebieden op.
De buitengebieden zijn: Wold Aaweg,
Koekangerweg, Hardenweg, Hesselterdwarsweg en
Ruinerwoldseweg (Fam. ten Klooster). Zie voor de
route de achterzijde van het blad.
Werkwijze Oud IJzer Actie op 2022
Bij de Oud IJzer Actie worden 5 mensen ingepland.
Het is ongeveer 1 dagdeel (ochtend) en voor het
definitieve programma wordt vooraf contact
opgenomen vanuit de Belangenvereniging.
Met vriendelijke groet,
Namens de OR,
Meljana Pothof
Tel: 06-41294822
De data voor oud papier 2022 zijn de volgende
zaterdagen:
29 januari
28 mei
24 september
26 februari
18 juni
22 oktober
26 maart
23 juli
26 november
23 april
27 augustus
24 december
In de bijlage kunnen jullie de indeling vinden voor het
nieuwe kalenderjaar. Graag de datum dat je mag
helpen met oud papier ophalen alvast in je agenda
noteren!
Bijlage:
- Indeling oud
papier halen
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