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VOORWOORD 

 

De eerste 17 weken van het schooljaar zitten er 

weer op. Ja, 17 weken alweer. Waar blijft de tijd? 

Een mooi moment om weer even terug te kijken. 

We zijn goed gestart en er zijn al weer veel 

activiteiten geweest. We beginnen elk schooljaar 

met de wel bekende viswedstrijd. Elk jaar 

georganiseerd door de ouderraad en steeds 

weer een groot succes. Het weer werkte heel 

goed mee en er zijn veel vissen gevangen. 

Ook het meesters en juffenfeest was weer een 

geweldige dag.  Wat zijn we allemaal verwend 

en wat hebben we het gezellig gehad. 

 

Verder hebben we heel hard gewerkt aan het 

thema  van de Kinderboekenweek. Veel opa’s en 

oma’s hebben de school bezocht. Sommige om 

voor te lezen, anderen om spelletjes te spelen. 

Wat is het mooi om te zien hoe oud en jong 

samen plezier maken. 

 

We kunnen het niet vaak genoeg hebben over 

het belang van boeken. Praten over boeken, 

voorlezen uit boeken, zelf lezen. Het kan niet vaak 

genoeg. (Voor)lezen is erg belangrijk voor de 

ontwikkeling van elk kind. Het vergroot het plezier 

in boeken en lezen. Daarnaast levert het veel, 

heel veel nieuwe woorden op. Lezen en 

woordenschat zijn twee heel belangrijke 

voorwaarden voor het kunnen begrijpend lezen. 

Daarnaast is het leuk en gezellig om samen over 

boeken te praten en samen te lezen. Wij zijn dan 

ook erg blij dat we bij ons op school “De bieb op 

school krijgen”. Dat betekent o.a. meer boeken 

op school die elk half jaar gewisseld worden. 

Meer keus dus voor onze leerlingen zodat we 

meer kunnen aansluiten bij de belangstelling van 

de leerlingen en zo het leesplezier nog verder 

kunnen vergroten. 

 

We hebben ook het Huis van Sinterklaas bezocht 

en we zijn naar het Sinterklaastoneel in Meppel 

geweest. Ook heeft de bovenbouw een 

techniekmiddag gehad en hebben we een 

sportief trefbaltoernooi gehad. Heel wat 

activiteiten zo op een rijtje. 

 

Maar naast allerlei activiteiten werken we ook 

hard in de groepen uit onze lesmethoden. We 

hebben nu les van een vakleerkracht 

bewegingsonderwijs. De gymlessen zitten nu iets 

anders in elkaar en we bewegen erg veel. De 

leerlingen gaan met plezier naar deze lessen toe!  

We laten de leerlingen het doel van de lessen 

weten, zodat ze weten waarvoor ze iets leren. 

Soms leggen we de boeken aan de kant en gaan 

op een andere, interactieve manier met het doel 

om. Of we koppelen de doelen van verschillende 

lessen met elkaar. Boeiend onderwijs, dat is wat 

wij graag willen. Steeds meer aansluiten bij de 

leerlingen. We zijn ook begonnen met 

kindgesprekken. Wat wil je nog graag leren? 

Waar kunnen de leerkrachten bij helpen? En wat 

is het feestje als we ons persoonlijke doel hebben 

gehaald. Het onderwijs is in beweging! 

 

Voor rekenen bijvoorbeeld, nemen we de toets 

vooraf af. Dan zien we precies wat onze 

leerlingen beheersen en wat nog niet. Een toets 

waar je fouten mag maken en waar je niet alles 

hoeft in te vullen. Na het analyseren van deze 

toets kan elke leerling op individueel niveau 

verder werken. De stof die al beheerst wordt hoeft 

niet nogmaals gedaan te worden. Dat werkt erg 

motiverend. En voor de stof die nog lastig is, volgt 

instructie en oefenstof. Aansluiten bij de 

leerlingen!! 

 

Maar na al dat harde werken hebben we ook wel 

even zin in een gezellige, welverdiende vakantie. 

Tijd om de accu op te laden. Tijd voor 

gezelligheid en vrije tijd. Wij wensen iedereen een 

fijne vakantie toe. Tot maandag 9 januari! 

 

Chantal Melchers-Jurjens, directeur Obs De 

Wezeboom 
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MR NIEUWS 

De MR heeft niet stilgezeten in de start van dit 

schooljaar. 

Inmiddels hebben we al 3 vergaderingen 

achter de rug, waarin we het volgende 

besproken hebben: 

- Taakbeleid van het team 

- Formatie 

- Bekijken van de schoolgids, jaarplanner en 

het zorgplan 

- Instemming in het schooljaarverslag en 

schooljaarplan 

- Tevredenheidspeiling ouders, kinderen en 

team 

- Informatie over (de aanschaf van) de 

nieuwe methodes 

Verder laten we ons telkens informeren over 

de stand van zaken rond het KC Ruinerwold, 

krimp van Wolderwijs en op de Wezeboom, 

inspectiebezoek in 2017. 

* Notulen liggen ter inzage op school. 

 

Iets na de zakelijke ouderavond is (door 

stemming) bekend geworden wie onze MR 

komt versterken; Sandra Holtrop-de Haan. 

Hiermee willen wij haar feliciteren. 

Tevens willen wij Brigitte Pothof bedanken 

voor haar jaren in de MR. 

 

Ook willen wij alle ouders (opa’s/oma’s) 

bedanken die jarenlang de TSO verzorgd 

hebben. Allen hebben een presentje 

gekregen van de TSO. 

De MR heeft de TSO commissie echter nog 

extra bedankt door hen een bloemetje te 

bezorgen aan huis. 

 

In het verschiet ligt nog een enquête over de 

ervaringen met het continurooster, de 

tussenopbrengsten en het inspectiebezoek. 

 

De oudergeleding van de MR is te bereiken 

via: wezeboom.mr@xs4all.nl 

De leerkrachten van de MR zijn te bereiken 

via: 

Rianne: wezeboom.groep3-4@xs4all.nl 

Saskia: wezeboom.ib@xs4all.nl  

 

 

 

 

 

Wij willen iedereen een hele fijne 

kerst(vakantie) toewensen en een gelukkig 

en gezond nieuwjaar! 

 

Namens de MR 

Saskia de Boer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wezeboom.mr@xs4all.nl
mailto:wezeboom.groep3-4@xs4all.nl
mailto:wezeboom.ib@xs4all.nl
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OR NIEUWS 

Welkom bij de Babbelkrant van december 

2016. Het schooljaar is al weer een aantal 

maanden onderweg. Als ouderraad zijn we 

het jaar traditiegetrouw begonnen met de 

organisatie van een viswedstrijd. Een paar 

jaar geleden hebben we als ouderraad 

besloten bij Piet Paulusma een “Mooi weer 

abonnement tijdens de viswedstrijd” af te 

sluiten. Ook dit jaar hebben waar daar weer 

met veel plezier op terug gekeken. Elk jaar 

denken we dat het weer niet mooier kan. Dit 

jaar bleek het weer echter nog weer mooier 

te kunnen zijn dan vorig jaar.  

Dit prachtige weer is echter niet ten koste 

gegaan van de visvangst, want die was 

wederom geweldig. Wel hebben we als 

ouderraad besloten een klein reglementje op 

te stellen voor de viswedstrijd, waarin wat 

regels vastgesteld worden. 

Op maandag 21 november heeft de 

jaarlijkse zakelijke ouderavond 

plaatsgevonden. In navolging op afgelopen 

jaar heeft de ouderraad wederom besloten 

geen spreker voor na de pauze uit te 

nodigen. Wel stond op de agenda dat 

Chantal de resultaten van de 

tevredenheidsenquête zou behandelen. We 

waren tevreden over de opkomst. Tijdens de 

zakelijke ouderavond is besloten de 

ouderlijke bijdrage niet te verhogen. Ook is 

besloten de ouderlijke bijdrage in het vervolg 

via een automatisch incasso te incasseren. 

We denken hiermee vele ouders te ontlasten 

en het werk van de penningmeester ook 

gemakkelijker te maken. U zult hierover dit 

jaar meer informatie ontvangen. 

Daarnaast heeft de kascommissie de 

financiële stukken gecontroleerd en 

decharge geadviseerd. Vervolgens hebben 

we alvast afscheid genomen van Brigitte 

Pothof, daar Brigitte volgend jaar geen 

kinderen meer op school heeft, moet zij de 

medezeggenschapsraad noodgedwongen 

verlaten. Wel blijft Brigitte nog tot het eind 

van het jaar om haar opvolgster Sandra 

Holtrop te kunnen ondersteunen/inwerken.  

Brigitte is bedankt voor haar bewezen 

diensten middels mooie woorden van Saskia 

en een prachtig pakket van de Kaasbus. 

Brigitte, nogmaals bedankt. 

   

Op maandag 5 december draaide er een 

grote Hummer de Schoolstraat in. Dit bleek 

het nieuwe vervoersmiddel van Sinterklaas te 

zijn. De zaken gaan goed! Al met al was het 

weer een fantastisch feest. Sinterklaas en zijn 

Pieten vonden het zelf ook gezellig, want ze 

hebben meteen aangegeven volgend jaar 

graag terug te komen naar de Wezeboom. 

We verheugen ons hier natuurlijk enorm op. 

 

Namens de ouderraad, Johnny Jonkers 
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10 vragen aan juf 

Natasja  

Juf Natasja Nijland-Remmelts werkt sinds dit 

schooljaar bij ons op school en geeft samen 

met meester Joost les aan groep 7/8. Wij 

willen Natasja graag nog beter leren kennen.  

 

 

1. Waar ben je geboren en waar woon je nu 

en op welk school zat je? 

Ik ben geboren in Zwolle, heb 1 jaar in 

Balkbrug gewoond, daarna ben ik naar 

Oosteinde gegaan. Nu woon ik dus al 36 jaar 

in Oosteinde. Niet meer in de Schoolstraat, 

maar aan De Horsten. Ik heb zelf ook op obs 

De Wezeboom gezeten. Ik woonde 

tegenover de school, dus lekker dichtbij. 

Daarna ben ik naar Stad & Esch (heette toen 

Reestdal College, naast Ogterop) in Meppel 

gegaan. Eerst Havo, daarna VWO. Ook de 

Pabo heb ik in Meppel afgerond. 

 

2. Met wie woon je? Wil je er iets over 

vertellen en hoe heten ze en hoe oud zijn ze? 

Ik ben getrouwd met Roy en we hebben een 

zoon: Max. Max is nu 16 maanden oud. Roy is 

38 jaar en werkt in Heerenveen als hoofd 

administratie. 

3. Wat vind je leuk om te doen na school? 

Ik ben regelmatig op de tennisbaan te 

vinden. Ik zit ook in het bestuur en de 

toernooicommissie van de tennisvereniging. 

Af en toe lekker naar de sauna vind ik 

heerlijk! Lekker ontspannen! Een filmpje kijken: 

samen met Roy onderuitgezakt op de bank 

met een zak Nibbit chips. (nog wel eens lastig 

welke film we kiezen, Roy heeft een iets 

ander smaak dan ik) 

4. Wat is het grappigste/leukste/spannendste 

wat je op deze school hebt meegemaakt? 

Alles is tot nu toe nog erg spannend op deze 

school. Elke dag kom ik wel iets tegen wat 

nieuw is voor me. Dit maakt het ook erg 

boeiend.  

5. En als je geen juf was, wat was je dan 

geworden en waarom? 

Vroeger wilde ik altijd piloot worden, maar 

dat kon niet, omdat ik een bril droeg. 

Sindsdien heb ik mijn ogen laten laseren, 

dus… Misschien woonde ik ook wel in een 

ander land, ik heb veel van de wereld gezien 

en zou me ook best een leven elders voor 

kunnen stellen. 

6. Wie is je held(in) en waarom? 

Iedereen die positief is en denkt in 

oplossingen, vind ik een held. Mensen die 

altijd maar klagen en zeuren over iets dat ze 

niet hebben vind ik erg vermoeiend. 

7. Waar heb je een hekel aan en waarom? 

Aan liegen, oneerlijk zijn. Ik vind het belangrijk 

dat je mensen kunt vertrouwen.  

8. Wanneer had je voor het laatst de slappe 

lach en waarom? 

Elke keer wanneer Max het uitschatert van 

het lachen, moet ik ook erg lachen. Laatst liet 

Max een ‘scheet’ op m’n arm met zijn mond, 

dit vonden Roy en ik allebei hilarisch, vooral 

omdat hij er zelf een beetje van schrok. 
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9. Met welk bekend persoon zou je wel eens 

een goed gesprek willen voeren en 

waarover? 

Met Josh Duhamel (o.a. van de tv serie Las 

Vegas) hoef ik niet per se een goed gesprek, 

een beschuitje is ook goed! 

10. Met wie wil jij wel een dagje ruilen en 

waarom? 

Met Sanne Hans (Miss Montreal). Ik zou wel 

eens een dagje goed willen kunnen zingen. 

 

Ik hoop dat ik nog lang hier op school mag 

werken en mag meedenken over de 

toekomst en ontwikkeling van de school in 

Oosteinde. Onderwijs dat in het teken staat 

van eigenaarschap bij kinderen, 

talentontwikkeling en betrokkenheid. 

 

Kerstgroet 

 

 

 

Het eind van 2016 is in zicht. We kijken al 

stiekem richting 2017. 

De dagen naderen weer dat wij iedereen 

fijne feestdagen wensen, dat we iedereen 

een gelukkig Nieuwjaar gunnen. 

De kaarten worden geschreven, mailtjes 

verstuurd, de eerste berichten op Facebook 

verschijnen, appjes zijn in de maak. We 

hebben tegenwoordig heel veel manieren 

om iedereen al het geluk van de wereld te 

wensen. 

Maar waarom alleen rond deze tijd? 

We hebben toch veel vaker een feestje? 

We hebben toch veel vaker behoefte aan 

een gelukswens? 

 

Mijn wens is dan ook dat we dagelijks 

mensen een fijne tijd wensen, dat we 

dagelijks mensen complimenten geven, dat 

we dagelijks mensen geluk wensen. Het is 

een kleine moeite, kost nauwelijks tijd, maar 

het brengt heel veel!! Ik wens jullie 365 dagen 

vol geluk, liefde en complimenten! 

 

Chantal Melchers-Jurjens 

 

Kerstviering 

Op 22 december is de jaarlijkse kerstviering 

op school. De leerlingen zullen gezamenlijk 

gaan eten. Hierna zal op het schoolplein een 

gezellige ontmoeting zijn met  warme 

chocolademelk en gluhwein voor de 

volwassenen. Vanaf 18:15 uur ben je van 

harte welkom op het schoolplein voor een 

warm drankje.  
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Welkom 

We heten de nieuwe kinderen van harte 

welkom op onze school:  

Boaz van Dijk (groep 1) 

Noa-Lynn de Leeuw (groep 1) 

Sem Spin (groep 1) 

Elvera Bakker (groep 1) 

Jorah Sleurink (groep 1) 

Ivar Benak (groep 1) 

Yara Kreuze (groep 1) 

Dominiek Pothof (groep 1) 

Thom de Leeuw (groep 1)  

Quinten van der Veen (groep 1, januari 2017) 

Héloïse Kok (groep 4)  

 

 

Van onze stagiaires 

Ik ben Babette Nijboer. Mijn school is Terra 

Meppel. Ik zit in de derde en woon in 

Oosteinde. Ik vond het superleuk dat ik hier 

stage mocht lopen. Het leek me leuk om hier 

stage te lopen omdat ik het leuk vind om met 

kinderen te werken. Ik heb afgelopen 10 

weken super veel geleerd en ik heb erg 

genoten. 22 december is mijn laatste dag 

stage. 

Ik wens iedereen een fijne kerst en de beste 

wensen voor 2017. 

Groetjes Babette  

------------------------------------------------------------------ 

Mijn ervaring als stagiaire bij groep 1 & 2 is 

dat de kinderen in het begin nieuwsgierig zijn 

naar jou en wat je komt doen. Na een tijdje 

komen ze naar je toe en vragen je of je wilt 

helpen. 

De kinderen beginnen ook naar je te luisteren 

en verwachten van je dat je ze een 

opdrachtje geeft of dat ze je wilt helpen.  

Ik vind het zelf heel leuk om bij de kinderen te 

zijn en met ze te gaan knutselen of samen 

naar de gym te gaan. Ook de verhalen over 

wat ze in het weekend hebben gedaan of 

wat ze gaan doen zijn erg leuk om te horen. 

Het is mooi om te zien hoe de kinderen op je 

reageren en hoe ze omgaan met een 

nieuwe juf in de klas. Ze vinden dit spannend 

maar tegelijkertijd ook heel leuk. 

Stagelopen in de groep van Morjolein was 

erg leuk en ik ben heel wat meer te weten 

gekomen over het juf worden en zijn. Het is 

niet alleen het voor een klas staan, maar je 

bouwt ook met elk kind een band op. 

Leuk vond ik okok het buitenspelen met de 

kinderen en het sporten bij gym. 

Ik raad de Wezeboom bij andere meiden en 

jongens zeker aan als stageplek, want je leert 

hier heel veel over hoe je met kinderen werkt 

en ze geven je op deze school het gevoel 

dat je juf zou kunnen worden. Ook werd ik 

goed geholpen met het voor de klas staan.  

Ik vind de Wezeboom een leuke, gezellige 

school met een gezellige sfeer waar ze 

proberen om elk kind een veilig en goed 
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gevoel te geven. Vandaar ook de keuze dat 

ik op de Wezeboom wilde komen en ik ben 

dan ook heel blij dat ik stage mocht lopen op 

deze school. 

Rosan Klok 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ophalen oud papier 
Samen met textiel, schoenen en oude 

kleding 2017  

Graag noteren in de agenda 

 

Data Helpers persauto Trekker/kar  

28 Januari 

2017 

Verkade  

(Dr Larijweg 134) 

Kaper  

(Oosteinde 18) 

 

 

 

25 Februari 

 

 

Boxma 

(Binnendijkshof 8) 

Keizer 

(Binnendijkshof 1) 

Janssen  

(Wolddijk 35) 

Van Wijk 

(Busselterweg 7) 

25 Maart Jonker  

(Dr Larijweg 172) 

Drost H 

(Schoolstraat 3) 

 

 

 

22 April Pothof M  

(Wolddijk 58) 

Versteeg  

(Wold AA weg 6) 

Rollen/Hester 

(Schoolstraat 13) 

Remmelts  

(Ronde weiden 7) 

27 Mei Mulder 

(Binnendijkshof 7) 

Drost A  

(Wolddijk 62) 

 

 

17  Juni Nijboer 

(Binnendijkshof 3) 

Brinkman  

(Dr Larijweg 167a) 

Scholing 

(Dr Larijweg 165) 

Jonkers  

(De Horsten 12) 

22 Juli Pothof R  

(Wolddijk 60) 

Nijssen  

(Dr Larijweg 102) 

 

 

26 Augustus Boxem  

(Osteinde 26) 

Spin 

(Oosteinde11) 

Sleurink  

(Oosteinde 5) 

Meekhof  

(Hesselterweg 25) 

23 September Lubbers  

(Dr Larijweg 160) 

Bakker 

(Hesselterweg 4) 

 

 

 

28 Oktober Nieuwenhuis 

(Binnendijkshof 14) 

Muskee 

(Oosteinde 66) 

Luten  

(Schoolstraat 12) 

Van Zon 

(Binnendijkshof 4) 

25 November De Noo  

(Dr Larijweg 154) 

Benak  

(Wolddijk 18) 

 

23 December Van Dijk 

(Dr Larijweg 105) 

Schepers 

(Schoolstraat 20)) 

Holtrop 

(Dr Larijweg 122) 

De Gooijer 

(Buitenhuizerweg 

16a) 
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GROEP 5 – 6 
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GROEP 7 – 8 

 

Deuren schilderen 

Groep 7/8 heeft deuren beschilderd. Het was heel leuk. Damian had een dikke BMW geschilderd. 

Alleen er was geen zwart. Dus gebruikte we stift. De rechter was wel mooier, maar linker was ook 

heel mooi. Ik vind het wel zonde van de deuren, maar ze zijn niet van mij. Wil je ze bekijken of je 

mening erover geven: Ga dan naar de Wezeboom. 

Dikke kus Damian Jonkers uit groep 8                            

 

De klas versieren met kerstspullen 

 

Op 6 december ging groep 7/8 de klas versieren met 

kerstspullen. Eerst de boom met lichtjes en toen met 

kerstballen en slingers. Een paar jongens gingen de 

gang versieren. De meeste meisjes deden de klas. De 

lichtjes en slingers hangen overal. Gezellige huisjes 

hebben we bij de kerstboom neergezet: een kerk, 

snoepkraampje, huisje en sneeuwpoppen. En juf 

zette een open haard op het digibord. De jongens 

hebben een nieuwe familie opgericht: Familie Beer. 

En zij hebben veel slingers gebruikt in de boom. De 

volgende dag was de open haard aan op het 

digibord. Het was ook super leuk om de klas te 

versieren. 

Groetjes, Noa Spans en Veron Nieuwenhuis 

groep 7 

 

 

Expressie middag 

 

Met expressie middag doe we altijd leuke dingen. We hebben bijvoorbeeld de deuren van de 

fietsenstalling geverfd. We hebben de deuren 3D geschilderd. En we moesten elke vrijdag de 

deuren er uit hameren. 

En Damian had er een BMW op geschilderd. We hebben ook andere dingen gedaan met 

expressie middag 

Bijvoorbeeld kerstdingen tekenen op een rood papier en met een goud potlood. We hebben ook 

een keer papier gescheurd en dan moesten we heel netjes op een olifant kleurplaat plakken. We 

hebben een keer een vogel geknutseld. We hebben een 3D printer gemaakt en hij werkt ook. We 

hebben vorig jaar met expressie middag  een huis van ijsstokjes gemaakt. En heel veel leuke 

dingen doen we met meester. Als je dingen ervan wilt bekijken ga dan naar obs de Wezeboom.                                                                  

Groetjes Jasper Nijsen groep 7 
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Sinterklaas viering 5 december 

 

Alles voor Sinterklaas en 5 december! 

 

Sinterklaas viert al jaren zijn verjaardag op 5 december met behulp van zijn Pieten. 

In groep 5 tot en met 8 doen ze surprises. En in groep 1 tot en met 4 gaan ze langs Sinterklaas. 

Maandag 5 december was het zover, Pakjesavond! Sinterklaas kwam 12 november aan in 

Maassluis. Even wachten, en de cadeaus komen binnen zonder klachten! Bij de intocht in 

Oosteinde kwam er een auto genaamd een Hummer. In Oosteinde kwam Sinterklaas aan met 3 

pieten, Natuurlijk was Sinterklaas het niet erg gewend. Koen had Niels getrokken en gaf hem een 

(gewonnen) beker. Jarisch had Klendie getrokken en gaf haar een Gouden voetbalschoen, op 

een zwart kistje. Sint-Nicolaas, kan je Sinterklaas ook wel noemen! 

 

Groeten Jarisch Snijder en Koen Remmelts 

 

 

Media masters 

 

wij gingen op de computer allemaal vragen beantwoorden 

daar kon je jokers mee verdienen.  

Je kon ook thuis jokers verdienen op de site 

www.mediamasters.nl via de thuis pagina. 

De vragen gingen over een robot. De robot heet Snurf. Als je 

een vraag goed hebt dan deed hij het weer een beetje. Het 

was van 21 tot 25 november. Op 25 november was de finale, 

je had voor een vraag 3 minuten de tijd, de jokers die je had 

verdiend kon je toen inzetten. Om twee uur was de uitslag 

van de finale. Wij weten niet hoeveelste we zijn geworden, 

maar we zijn niet in de top tien geëindigd. 

 

Groeten Tomas Drost 

 

Sinterklaasviering 5 december 

 

Maandag 5 december was het zover Sinterklaas en zijn Pieten kwamen bij ons op school. Dit jaar 

kwamen ze met een dikke bak. Sinterklaas had dit jaar drie pieten bij zich: een rode piet, een 

lange blauwe piet en een kleine blauwe piet. Sinterklaas kwam bij groep 3/4 in de klas en groep 

1/2 ging hij ook in die klas. Wij gingen toen naar onze klas want wij hadden surprise voor elkaar 

gemaakt. Klendie had een make-up tafel voor Alicia gemaakt. En Alicia had Jarisch getrokken hij 

had stronttank van Alicia gekregen. Puk had Juf Natasja getrokken zij had een lolly voor haar 

gemaakt. Puk had een zwembad gekregen van Alyssa. Wij vinden dat we allemaal hele mooie 

surprises hadden gemaakt. Groep 1 t/m 4 kregen gewoon cadeaus zonder surprise van de Pieten 

en Sinterklaas.  

 

Groetjes Puk Lubbers en Alicia Bakker 
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Sinterklaas vieringen 

 

Maandag 5 december kwam Sinterklaas bij ons op school. 

Toen gingen we op het schoolplein en iedereen moest in een rij gaan staan. 

Na 10 minuten kwam Sinterklaas in een mooie Hummer. 

En toen Sinterklaas bij ons op school was kregen we van de pieten lekkere pepernoten. 

Na dat we buiten pepernoten hadden gekregen gingen we naar binnen. 

Daarna gingen we een leuk spelletje spelen om wie er als eerste een surprise mocht uitkiezen. 

Juf Natasja mocht als eerste een surprise uitkiezen. Juf koos de surprise voor Celest. Het waren 

allemaal mooie surprises. Na een tijdje schrok iedereen want de piet zat op de deur te rammen!! 

alleen jammer genoeg was Sinterklaas er nog niet. Die moest nog wat klassen bezoeken en stoute 

kinderen een zakje zout geven. Een half uur later schrokken we weer omdat de piet weer op de 

deur zat te rammen! Alleen deze keer was het niet voor de grap. Want nu kwam Sinterklaas echt. 

Na dat iedereen een surprise had gekregen gingen we om 12 uur pannenkoeken eten. 

Het was heel lekker. In de middag mochten we spelletjes spelen. 

Alleen de jongens van groep 7-8 en een paar meisjes gingen de hele middag hockeyen. 

En om 14:00 gingen we jammer genoeg naar huis. 

The end. 

 

Ruben Keizer en Ingmar Mulder 
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Sinterklaastoneel  Ogterop 

 

Wij zijn naar het Sinterklaastoneel geweest, want ze gingen voor ons optreden.  We werden met 

de auto gebracht. Het ging over de schaduw. En dat was een dief want die stal alles wat die 

koning had in het goud, zoals zijn gouden kunstgebit en hij probeerde de kroon te stelen maar 

dat lukte niet. Toen werd hij betrapt maar niet gepakt, want daar was hij te snel voor en de dief 

was uiteindelijk het hulpje van de koning. Op het laatst gingen ze nog een lied zingen. 

 

Gemaakt door: Celest Rollen en Klendie Nijboer (Groep 8) 

 

Techniekmiddag 

 

In Hoogeveen was er een techniekmiddag. Er was zogenaamd een meneer die professor Knal 

heette. Er was een machine daar leg je een voorwerp in. Dan druk je op een knop dan schiet er 

een ijzeren plaat naar voren. Is de stuiterbal kapot of niet, wat denk je? De stuiterbal was niet 

kapot. Hou kan dat? Verder gingen wij een windmolen maken die een lichtje geeft als je er in 

blaast. Sommige kinderen vonden een extra lampje die ze mochten installeren. Toen we naar huis 

gingen mocht van een paar ouders de windmolen uit het raam gehouden worden.   

 

Gemaakt door: Sanne Jonker en Myrthe van der Zande 

 

Trefbal toernooi  

 

Vanmiddag is er trefbal toernooi in Ruinerwold. Er zijn 2 teams van de Wezeboom, hopelijk gaan 

we door naar de volgende ronde. Maar het wordt denk ik wel moeilijk want er zijn veel team, ik 

denk dat we wel een kans hebben. Er zijn 7 teams van verschillende scholen opgeven. De 

scholen zijn: De Dissel, De Wezeboom en De Arendsvleugel, Maar er zijn 4 teams van de Dissel, de 

Wezeboom 2 teams en 1 team van de Arendsvleugel.  

We zijn laatste geworden.   

 

Groetjes Niels Versteeg 

 

Trefbaltoernooi 

 

Woensdag 7 december was er een trefbaltoernooi voor groep 7–8. Het team van coach Rosalie 

was: Harmen, Teun, Klendie, Celest, Alyssa, Myrthe, Niels, Ruben. Het team van coach Alidia was: 

Lisette, Sanne, Noa, Tomas, Jasper, Damian. Bijna iedereen ging op de fiets. De regels zijn: je mag 

niet afweren, als je de bal vangt is degene die de bal gooide af. Er moet altijd iemand in het 

achtervak staan. Als de eerste is afgegooid moet die naar het achtervak dan mag de tweede 

weer terug. Als de tweede is afgegooid mag de eerste die is afgegooid niet meer terug naar het 

veld. 

 

Harmen Drost en Teun Scholing 
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Colofon 

De schoolkrant komt twee keer per jaar uit en wordt door de leerlingen, leerkrachten en ouders 

samengesteld. Redactie: Anne Marie Verkade-Diphoorn, Chantal Melchers-Jurjens 

(hoofdredactie), Esther Buld, Margeet Muskee, Marian Wolters, Petra Nieuwenhuis (fotografie) en 

Sandra Holtrop-de Haan. 

Contact 

Obs De Wezeboom, Schoolstraat 28, 7961 NJ Ruinerwold, Telefoon 0522 – 481330  

E-mail wezeboom.directie@xs4all.nl   Website www.dewezeboom.nl  

Je bent van harte welkom als vriend op  www.facebook.com/obs.dewezeboom  

mailto:wezeboom.directie@xs4all.nl
http://www.dewezeboom.nl/
http://www.facebook.com/obs.dewezeboom

