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OOSTERSE BABBELKRANT  

SINDS 1977 

Het is feest bij de redactie van de Oosterse 

Babbelkrant. De Oosterse Babbelkrant 

bestaat maar liefst 40 jaar!  

40 jaar geleden kwam het initiatief voor een 

schoolkrant en schreef de school voor de 

kinderen een wedstrijd uit voor de leukste 

naam van de krant. Betty Diphoorn, leerling 

van groep 4 bedacht de naam en Kirsten 

van der Helden maakte de prachtige 

tekening op de voorkant. De eerste krant was 

een feit.  

Wie jarig is trakteert. Daarom geeft De 

Wezeboom deze speciale editie uit voor alle  
inwoners van Oosteinde. Met leuke interviews 

en oude schoolkrantstukjes van bekenden uit 

Oosteinde. 

Wij zijn trots op 40 jaar lang leuke, peroonlijke 

en grappige artikelen van de kinderen van 

de Wezeboom. En we zijn trots op de fijne 

school die lekker dichtbij is en waar onze 

kinderen met zoveel persoonijke aandacht 

en toewijding van het personeel opgroeien 

tot de wereldburgers van de toekomst.  

We wensen jullie veel leesplezier!  

Redactie 

Anne Marie Verkade-Diphoorn, Chantal 

Melchers-Jurjens (hoofdredactie), Esther Buld, 

Margeet Muskee, Marian Wolters, Petra 

Nieuwenhuis (fotografie) en Sandra Holtrop-

de Haan. 

 

 

 

VOORWOORD 

 

 

Terugblik 

 

De laatste schoolkrant van alweer een 

schooljaar. Een bijzondere editie dit keer! 

Mooi moment om terug te kijken.  

 

Het onderwijs staat nooit stil. De 

ontwikkelingen in de maatschappij gaan 

snel, heel snel. En daar wil je met het 

onderwijs aan de leerlingen wel in mee 

gaan! Zij zijn de toekomst. We hebben 

afgelopen jaar veel geïnvesteerd in onze 

groepsplannen en groepsoverzichten. Wat 

hebben de leerlingen nodig? Met welke 

ondersteuning komen ze tot leren en raken ze 

gemotiveerd? 

Als je nu door school loopt heerst er rust, onze 

leerlingen zijn taakgericht aan het werk. Daar 

zijn we erg trots op. Ook de inspecteur die in 

februari onze school heeft bezocht viel dit 

op! We hebben met een mooi resultaat het 

bezoek afgesloten. Dat betekent niet dat we 

er zijn….we blijven goed kijken naar onze 

leerlingen, naar de ontwikkelingen binnen 

het onderwijs en de maatschappij. Nieuwe 

wetenschappelijke onderzoeken. Waar 

hebben wij wat aan? Waar willen wij wat 

mee? 
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Volgend schooljaar nemen we jullie mee op 

weg naar een onderwijsconcept wat beter 

aansluit bij de leerlingen en de leerlingen 

beter voorbereid op de maatschappij van 

de toekomst. Wij willen graag Uniek zijn met 

kwalitatief goed onderwijs. Uiteraard blijven 

de leerlingen altijd op nummer 1 staan! 

 

Terugkijkend op dit schooljaar hebben we 

weer veel gedaan. Pas nog het Oosteinder 

feest! Wat een gezelligheid en leuke 

spelletjes op de vrijdag. Met op zaterdag een 

prachtige optocht waarin Joosteinde toch 

wel erg opviel. We gaan aan het eind van dit 

schooljaar afscheid nemen van Joost. Hij zegt 

het onderwijs gedag en slaat een ander pad 

in. Jammer, maar wij wensen hem natuurlijk 

al het succes van de wereld! 

Maar ook de schoolreisjes en het kamp 

waren een succes. Als je alle verhalen van de 

kinderen hoort hebben ze enorm genoten. 

Dat is fijn! Dan nog de verkeersexamens, het 

bezoek aan het Noord Nederlands Orkest, 

Palmpasen, het vieren van de behaalde 

doelen!  

 

Tussen al deze feestjes en uitstapjes door 

hebben we ook veel nieuwe woorden 

geleerd, nieuwe rekendoelen behaald en 

kunnen we nog beter lezen! Als je alles op 

een rijtje zet is er hard gewerkt door iedereen. 

Dus de vakantie die eraan komt heeft 

iedereen dubbel en dwars verdiend. Ik hoop 

dat iedereen geniet, het weer meewerkt en 

iedereen kan uitrusten en leuke dingen kan 

doen. Waar je in de zomervakantie ook bent! 

We hebben samen deze klus weer geklaard!  

Het team bedankt voor alle geduld, inzet en 

instructies zodat iedereen weer op een hoger 

level verder gaat.  

 

De leerlingen bedankt voor de motivatie en 

de taakgerichtheid. Jullie hebben hard 

gewerkt!  

Ouders, maar ook opa’s en oma’s bedankt 

voor alle hulp op wat voor een manier maar 

ook! Een dikke pluim voor iedereen! Zonder 

deze goede samenwerking tussen alle 

partijen zouden we niet zover zijn gekomen. 

Bedankt!! 

 

 

Fijne vakantie en ik zie jullie graag in 

september weer terug! 

 

Chantal Jurjens, directeur De Wezeboom         
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MR NIEUWS 

 

 

 

 

 

 

Het gaat al weer zo hard! Het schooljaar is 

voorbij gevlogen. 

 

Er is keihard gewerkt op school! Wat waren 

we blij te kunnen zeggen dat we weer 

(terecht) een voldoende hadden van de 

inspectie. Echter heeft de school (directie, 

leerkrachten en leerlingen) hierna niet stil 

gezeten. De MR heeft alles vol belangstelling 

gevolgd en ziet een school die bloeit. 

 

Momenteel zien we een enthousiast team die 

zich vol inzet voor het onderwijs en aan het 

onderzoeken is hoe dit onderwijs nog beter 

zou kunnen. We vinden het erg belangrijk dat 

we samen UNIEK kunnen zijn! 

 

We zien ook een school die hard werkt aan 

een goede PR. Inmiddels heeft de school 

een mooie FB-pagina waarop bijna dagelijks 

leuke nieuwtjes en foto’s gemeld worden. 

Deze staan ook op de schoolsite. Dit maakt 

dat we trots zijn op onze school, want wat 

wordt er veel gedaan! Dit valt ook mensen 

van buitenaf op. 

 

Uit onze enquête hebben we kunnen 

concluderen dat het continurooster goed 

bevalt. De kinderen blijven in het leerritme en 

na schooltijd is er meer effectieve tijd voor de 

overige schooltaken van het team. 

 

Inmiddels richten wij ons ook al weer op wat 

we volgend schooljaar gaan doen. Diverse 

plannen liggen al weer klaar om bekeken te 

worden. Denk hierbij aan: schooljaarverslag, 

schooljaarplan, jaarplanner, schoolgids, 

zorgplan etc. 

 

Volgend schooljaar bestaat de MR uit de 

volgende leden: 

Saskia de Boer (voorzitter) 

Rianne Tjarks (GMR lid) 

Sandra Holtrop-de Haan (notulist) 

Nienke Kaper 

 

We willen via deze weg nogmaals Brigitte 

bedanken voor haar inzet binnen de MR. 

 

Mocht u vragen, klachten of adviezen 

hebben voor de school, dan kunt u de MR 

altijd bereiken via wezeboom.mr@xs4all.nl.  

 

We wensen iedereen een hele fijne 

zomervakantie!  

 

Namens de MR, 

Saskia de Boer 

 

 

 

 

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  

 

 

 

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


P a g i n a  | 5 

 

OR NIEUWS 

Telkens lijkt het jaar wel weer sneller voorbij te 

gaan! 

Hier had ik het een paar jaar geleden ook 

met een kennis over, die mij haarfijn uit wist te 

leggen dat de tijd niet sneller gaat, maar dat 

hersenen langzamer gaan werken naarmate 

ze ouder worden, waardoor alles sneller lijkt 

te gaan.  Het klonk op dat moment bijzonder 

logisch en tegelijkertijd confronterend.  

Het is echter niet voor niets dat ik meteen 

terug moest denken aan deze woorden toen 

het tijd was voor de zomereditie van de 

Babbelkrant.  

Het is namelijk gebruikelijk dat bestuursleden 

vóór het laatste jaar aftreden, zodat het 

officiële gedeelte van het aftreden en 

benoemen plaats kan vinden tijdens de 

zakelijke ouderavond. Daar opvolging nog 

even op zich liet wachten gaf Chantal aan 

dat zij niet zo zwaar tilde aan dit officiële 

gedeelte en dat ik dus nog best een jaartje 

langer aan mocht blijven. Dit voorstel heb ik 

toen uiteraard geaccepteerd. Dit is inmiddels 

een jaar geleden. Ik ben nu echter toch 

verrast vanwege het feit dat het er nu toch 

echt op zit.  

Afgelopen jaar is besloten de school niet 

langer als vergaderlocatie te gebruiken voor 

de ouderraadvergaderingen, maar bij 

toerbeurt bij een van de ouderraadleden 

thuis te vergaderen. Met een goede kop 

koffie, lekkere koeken, blokjes kaas, stukjes 

worst en later op de avond nog een kleine 

versnapering in de vorm van een colaatje, 

sinasje, of anders wat.  

Dit moest er voor gaan zorgen dat in relaxte 

sferen nog beter ideeën naar voren zouden 

komen. Ik kan jullie nu al vertellen dat dit niet 

zonder succes is gebleven. Volgend jaar 

belooft dan ook een fantastisch jaar te 

worden.  

Mijn plaats binnen de ouderraad zal 

opgevuld worden door Joost Kaper. Joost is 

tijdens de laatste ouderraad vergadering ook 

aanwezig geweest en heeft er veel zin in. 

Wat natuurlijk ook terecht is met zo´n 

fantastische school en een mooi team om in 

te werken. Veel plezier Joost! 

Normaal gesproken probeer ik deze stukken 

altijd te schrijven in de “wij” vorm. Het stuk is 

immers afkomstig van de ouderraad. 

Omdat dit mijn laatste bijdrage aan de 

Babbelkrant is heb ik een uitzondering 

gemaakt en is het stuk geschreven in de “ik” 

vorm. Ik hoop dat het niet te arrogant 

overgekomen is . Mocht dit wel het geval 

zijn: “Mijn excuses. Het zal niet meer 

gebeuren” 

 

Alvast een fijne vakantie! 

 

Namens de ouderraad Johnny Jonkers 

 

Uit de eerste Oosterse Babbelkrant, juni  

1977:
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10 vragen aan.... juf 

Roelien 

Juf Roelien Vos komt volgend schooljaar bij 

ons op school werken en zal samen met juf 

Saskia les gaan geven aan groep 5/6. Wij 

willen Roelien graag alvast wat beter leren 

kennen.  

 

 

Waar ben je geboren en waar woon je nu en 

op welk school zat je? 

Ik ben geboren in Nijeveen en woon nu in de 

Wijk. Ik ben zelf naar de Openbare Lagere 

School in Nijeveen gegaan, later werd dat 

OBS Commissaris Gaarlandt. Op die school 

heb ik ook 8 jaar gewerkt als juf. 

Nu werk ik al meer dan 20 jaar als 

groepsleerkracht en kindercoach op 

basisschool ‘De Horst’ in de Wijk. Afgelopen 

winter heb ik tevens een aantal maanden de 

IBer in Vledder en Wilhelminaoord 

vervangen. 

 

Met wie woon je? Wil je er iets over vertellen 

en hoe heten ze en hoe oud zijn ze? 

Ik woon met mijn man Lambert en in het 

weekend komen onze twee jongste zonen 

nog thuis. Maarten (23) en Gerben (20) 

studeren in Groningen en Leeuwarden. Jan 

Albert (26) woont samen met zijn vriendin in 

Zwijndrecht. Wanneer iedereen weer thuis is , 

is het heel gezellig bij ons! 

 

Wat vind je leuk om te doen na school? 

Ik vind het leuk om te wandelen, yoga, 

creatief bezig te zijn (haken/ handlettering), 

lezen, zingen bij popkoor Nameless en op reis 

gaan met mijn man.  

 

Wat is het grappigste/leukste/spannendste 

wat je op je vorige school hebt 

meegemaakt? 

Het spannendste was om de beslissing te 

nemen dat ik op een andere school  zou 

willen gaan werken. 

Het leukste en de meest sfeervolle 

momenten waren de kerstvieringen met 

samenzang rond de boom bij de oude 

school. Dit was ’s avonds en het jeugdorkest 

van Apollo verzorgde hierbij de begeleiding.  

Het grappigste was, dat ik met een collega 

(verkleed) de klassen rondging om de 

aankondiging van een pleinfestijn te doen. 

We hebben toen samen veel lol gehad. 

 

En als je geen juf was, wat was je dan 

geworden en waarom? 

Ik zou het echt niet weten…. Ik wilde altijd al 

juf worden en ik had echt geen ‘plan B’.  

 

Wie is je held(in) en waarom? 

Een politieagent uit Zwolle, want hij heeft 

onze jongste zoon, toen hij zes jaar was, na 

een verschrikkelijke val uit de sluis van de 

Hoogeveense vaart gehaald.   

 

Waar heb je een hekel aan en waarom? 

Ik heb een hekel aan oneerlijkheid en 

onrecht. 
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Wanneer had je voor het laatst de slappe 

lach en waarom? 

Dat was pas geleden toen we een 

weekendje weg waren met mijn man, zus en 

zwager. We speelden een hilarisch spel.  

 

Met welk bekend persoon zou je wel eens 

een goed gesprek willen voeren en 

waarover? 

Ik zou wel eens een gesprek met Koningin 

Maxima willen voeren. Ik vind haar een zeer 

interessante vrouw en ik ben heel benieuwd 

hoe zij, als (werkende) moeder, tegen het 

hedendaagse en toekomstige onderwijs 

aankijkt. 

 

Met wie wil jij wel een dagje ruilen en 

waarom? 

Ik zou wel een dagje willen ruilen met Floortje 

Dessing. In haar programma ‘Naar het einde 

van de wereld’ reist ze naar de verste, 

bijzondere en meest prachtige uithoeken op 

de aarde. Als ik dat zie lijkt het me geweldig 

om daar ooit ook een kijkje te nemen.  

 

Tot slot:  

Vanaf het schooljaar 2017-2018 werk ik voor 

de Stichting Wolderwijs op de Wezeboom in 

Oosteinde. Dit is een hele verandering voor 

mij. Onlangs ben ik al een aantal keren op de 

Wezeboom geweest en heb me inmiddels 

voorgesteld aan de leerlingen. Het valt me 

op dat er een hele prettige, rustige en 

gemoedelijke sfeer in de school is en dat 

spreekt mij in elk geval heel erg aan. Ik hoop 

dat ik samen met de leerlingen, team en 

ouders een hele goede tijd op de 

Wezeboom zal hebben en we zullen elkaar in 

de toekomst vast op school ontmoeten! 
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Van de Speeltuin 

commissie 

De speeltuincommissie heeft niet stil gezeten 

de laatste tijd. Zo hadden we de 

kerstbomenactie en de oud ijzer actie. 

Prachtig om te zien dat zovelen bereid waren 

om te helpen. Uit alle hoeken kwam hulp. 

Beide acties hebben geld opgeleverd voor 

zowel de speeltuinen als ook het nieuw te 

bouwen speelveld van kunstgras. 

De Rabobank is bereid gevonden geld te 

doneren voor een hangplek/dug-out bij het 

nieuwe speelveld. De bedoeling is dat deze 

dug-out samen met ouderen en jongeren 

van Oosteinde ontworpen en gebouwd gaat 

worden. Dit om het contact te versterken 

tussen deze beide groepen.  

Onderhoud 

Uiteraard moesten de speeltuinen 

onderhouden worden en zijn er de 

noodzakelijke reparaties uitgevoerd. De 

commissie is bezig met de aanschaf van 

nieuwe speeltoestellen. Er zal bijvoorbeeld 

een nieuw toestel voor de kleuters komen.  

Personeelszaken 

Dineke Drost heeft na vele jaren afscheid 

genomen als voorzitter van de Onze 

Speulplekke. De ene Fries vervangt de 

andere Fries (en dat in Drenthe). Bernhard 

Holtrop is de nieuwe voorzitter en probeert 

de Drentse taal machtig te worden. De 

commissie is op dit moment nog op zoek 

naar een nieuwe penningmeester. De 

huidige penningmeester Bert Nieuwenhuis 

neemt helaas afscheid. We zijn op zoek naar 

een vervanger. 

Tevens nam Bert Remmelts reeds helaas 

afscheid. André Kok vervangt hem. Graag 

willen we Manon van Veldhoven als extra 

algemene versterking verwelkomen in ons 

team.  

We willen Dineke, Bert 1 en Bert 2 graag 

(alvast) namens iedereen heel erg bedanken 

voor hun fantastische inzet voor de 

speeltuincommissie in de afgelopen jaren. 

Heeft u belangstelling om penningmeester te 

worden van deze gezellige, actieve en 

nuttige commissie of kent u iemand die dit 

graag zou willen doen? Of heeft u ideeën 

over het ontwerpen en bouwen van de dug-

out door jong en oud? Dan kunt u een e-mail 

sturen naar bernhardholtrop@yahoo.com 

 Een fijne zomervakantie toegewenst! 

Namens de speeltuin commissie, Bernhard 

Holtrop 

Bert Nieuwenhuis, Stefan de Leeuw, Carola 

Mulder, Manon van Veldhoven, André Kok, 

Esther Buld  

 

Speelveld Oosteinde 

Het zal de meeste lezers niet ontgaan zijn dat 

er door een kleine commissie hard gewerkt 

wordt aan het realiseren van een speelveld 

in Oosteinde. 
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De commissie is begonnen met het 

inventariseren van de verschillende 

mogelijkheden. Hierbij zijn ook diverse velden 

van verschillende andere gemeenten 

bekeken en is gevraagd naar zaken als 

duurzaamheid, onderhoud, gebruiksgemak 

en de sporten die er doorgaans beoefend 

worden. 

Hieruit is naar voren gekomen dat een zand 

ingestrooid kunstgrasveld voor Oosteinde de 

mooiste oplossing is. Nadat hiervoor 

verschillende offertes opgevraagd waren, 

kon verder gegaan worden met de 

financiering. Inmiddels zijn ook hier al 

behoorlijke stappen in gezet. De gemeente 

verstrekt subsidie, de NAM zal ook een deel 

meefinancieren, daarnaast zijn diverse 

fondsen aangeschreven waar ook financiële 

middelen uit voortgekomen zijn.  

Daar dit nog niet voldoende bleek, is door de 

speeltuinverenigingen een kerstbomenactie 

gehouden en door de commissie een oud 

ijzer actie. Ook deze twee acties hebben een 

flinke financiële impuls gegeven.  

De oud ijzer actie zal dan ook in de 

herfstperiode zeker nog een keer weer 

gehouden worden, dus gooi uw oude ijzer, 

accu’s en goudvoorraad nog niet meteen 

weg, maar bewaar het nog even voor ons  

Op dit moment is de financiering nog niet 

rond. De commissie heeft zeker wel een 

creatief idee om de financiering wel rond te 

krijgen (hier spelen de oud ijzer actie en de 

kerstbomenactie ook een rol in). De schop 

kan echter nog niet de grond in. 

Streven is echter wel medio september het 

veld wel gereed te hebben. 

De speelveldcommissie 

 

 

Interview met de oud 

directeur van De 

Wezeboom 

Wie bent u?  

Wie ik ben? Ik ben wie ik ben. Ik ben Eiso 

Eizinga. Ik ben eerder altijd meester geweest 

op Oosteinde. Dat weet jullie juf Natasja nog 

wel. Haar heb ik nog in de klas gehad. 

Hoe oud bent u?  

Ik ben nu 77 jaar en ik verkeer in de gelukkige 

omstandigheid, ik heb ze alle 7 nog. Als ze 

twijfelen of iemand wel goed bij zijn verstand 

is dan zeggen ze wel: “Heeft u ze alle 7 nog 

wel?”. Meer zevens kun je niet krijgen. 777 zal 

ik wel niet worden of wel soms? 

Heeft u ook huisdieren? 

Toen we nog kleine kinderen hadden, 

hadden we kippen, muizen, poezen, cavia’s, 

hamsters, honden en nu hebben we wel 

bijen, maar die hebben we niet in de kamer, 

dus als je ze als huisdieren noemt, hebben we 

nu bijen. Toen woonden we hier niet maar 

daarnaast in dat huis (wijst naar buiten). Daar 

stond de school eerder naast. 



P a g i n a  | 10 

 

Heeft u ook op een sport gezeten? 

Ik heb op veel sporten gezeten. Bijv: 

volleybal, voetbal, en ook gebiljard, 

gehandbald, dus ik heb eigenlijk heel veel 

sporten gedaan. Biljarten doe ik nog steeds. 

Ik vond volleybal de leukste sport, maar dat 

gaat  nu niet meer daar ben ik te oud voor 

en ik ben te klein. Voor volleybal moet je wel 

1.90 zijn en zo lang ben ik niet. 

Kunt u iets vertellen over uzelf? 

Ik ben geboren in 1940 vlak voor de Tweede 

Wereldoorlog. Ik kom nog wel eens naar 

school om er wat over te vertellen. Daar 

weet ik nog veel van. We woonden aan de 

weg van Assen naar Groningen, daar kwam 

al het verkeer langs. 

Ik het enige kind thuis en ik had geen zusjes 

en broertjes. Ik zat wel in een grote 

vriendengroep, die is er nog wel maar een 

paar zijn overleden. Ze komen altijd nog bij 

elkaar en dat vind ik wel leuk. Later ben ik 

onderwijzer geworden in Overijssel, 4 jaar. 

Toen ben ik naar Ruinerwold gegaan, daar 

ben ik ook een tijd onderwijzer geweest. Ik 

ben bijna 25 jaar hoofd van De Wezeboom 

geweest. En natuurlijk ben ik getrouwd met 

mijn vrouw. We hebben twee dochters: 

Wilma en Geke en  we hebben ook vier 

kleinkinderen. Fleur kennen jullie wel en Joost 

ook wel die voetbalt ook. En nu wonen we 

hier, eerst in dat huis (wijst) en nu hier. Ik hou 

van sporten Mijn grote hobby is nog altijd 

bijen houden, ik vertel daar ook over op 

scholen en die heb ik al veertig jaar. Vroeger 

heb ik ook gevist maar dat doe ik nu niet 

meer. 

Woont u al uw hele leven in Oosteinde of 

heeft u nog ergens anders gewoond? 

ik heb gewoond in Vries, Den Ham in 

Overijssel, in Ommen, in Ruinerwold en nu 

woon ik in Oosteinde. 5 plaatsen. 

Waar heeft u zelf op school gezeten? 

Ik heb zelf in Vries op school gezeten. Dat 

heette vroeger gewoon de O.L.S: Openbare 

Lagere School. Ik ging erheen vanaf mijn 6e 

tot en met mijn 12e, want je had toen geen 

kleuterscholen. 

Wat is uw lievelingseten? 

Peultjes en koolraap vind ik niet zo lekker en 

verder lust ik alles. Asperges, bloemkool en 

boerenkool vind ik lekker, maar eigenlijk lust ik 

alles. Dat komt omdat mijn vrouw zo lekker 

kan koken. Ik kook zelf ook wel eens maar 

dan vraag ik wel eens wat aan mijn vrouw. 

Welke dingen vindt u leuk om te doen? 

Sporten en naar sport kijken vind ik ook leuk. 

Bijen. Wandelen met mijn vrouw en fietsen is 

ook heel leuk. En om een borreltje te drinken 

op verjaardagen vind ik ook gezellig. En 

natuurlijk oppassen op de kleinkinderen vond 

ik altijd leuk. De tuin doen vind ik ook leuk en 

ik heb ook een groentetuin. 

 

Waar heeft u een hekel aan? 

Ik heb een hekel aan gezeur. Ouwehoeren is 

wel leuk maar altijd zitten zeuren hou ik niet 

van. Ik hou ervan als mensen eerlijk zijn, 

dingen verdraaien en niet eerlijk zijn houd ik 

niet van. 

In welke jaren was u leerkracht? 
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Ik was leerkracht vanaf mijn 22ste tot  mijn 

61ste. In 2001 ben ik gestopt met werken. 

Toen kon je op je 61ste stoppen en met 

pensioen. 

Hoe vond u het op de Wezeboom? 

Nou, als je er voor kiest om onderwijzer te 

worden, moet je het wel leuk vinden om met 

kinderen te werken. Want als je dat niet leuk 

vind kun je beter tuinman worden of wat 

anders. Dus ik vond het leuk om met kinderen 

te werken. Ik heb een keer gehad dat zal ik  

nooit vergeten, toen had een van de 

kinderen een lachzak meegenomen en ik 

had niets door. Want de buurman had 

pauwen en die maakten altijd rare geluiden 

dus toen ging ik kijken en elke keer dat ik 

keek gingen de kinderen lachen want die 

ene jongen ging steeds op een lachzak 

zitten. Dat vond ik hartstikke leuk. Maar ik heb 

de kinderen ook wel eens voor de gek 

gehouden hoor. 

Welk vak vond u leuk om te geven? 

Ik vond gymnastiek, sport en biologie het 

leukst om te geven. We gingen met de 

kinderen heel vaak naar buiten, bijvoorbeeld 

naar het Dijkmanspaadje met een 

determineerboekje om uit te zoeken wat we 

zagen. We gingen ook wel nestkastjes 

ophangen. 

Hoe zag de school eruit?  

Het was een hele kleine school met 2 lokalen 

en een hal en een personeelskamer er zaten 

toen 35 kinderen op school. Je had het 

lokaal met mozaïek waar jullie nu zitten 

(groep 7/8) en een lokaal er recht tegenover. 

Met een hal en een kamertje en dat was 

alles. Later is aan een kant een lokaal 

bijgebouwd en een lange gang met het 

kleutergedeelte. Een paar keer is het 

verbouwd. Dus het was eerst een hele kleine 

school. Eerst zat de kleuterschool in wat nu 

het dorpshuis is. In 1985 kwam de 

kleuterschool bij onze school. 

Was er een dieptepunt? 

Nee, zou ik zo niet weten. Over het 

algemeen hadden we het gezellig. 

Hoe ervaart u het in Oosteinde? 

Goed, ik woon hier niet voor niks al 25 jaar. Ik 

ben ook 12 jaar voorzitter geweest van het 

feestcomité. Ik heb alle jaren de 

kinderspelletjes bedacht. Ik vond het altijd 

heel gezellig met de mensen en kennissen 

hier. Het is hier leuk om te wonen, gezellig. 

Wat doet u vooral nu u gepensioneerd bent ? 

Wij gaan vaak op vakantie maar ik ga nooit 

lang. Meestal in Nederland en nooit langer 

dan een week. Dat kan ook niet want ik heb 

mijn tuin en moet mijn bloemen bijhouden en 

ik heb natuurlijk nog mijn bijen en daar moet 

ik altijd toch goed op passen. Jullie denken 

misschien die vliegen gewoon rond en die 

brengen honing naar de kast maar dat is ook 

niet zo. Bij bijen moet je goed opletten. 

Vooral in de maanden april, mei en juni dan 

gaan we bijna nooit op vakantie. We gingen 

eerder wel vaker naar het buitenland maar 

we hebben geen zin meer om lange reizen te 

maken. We kunnen ons thuis ook best 

vermaken, we gaan hier ook nog wel eens 

een eindje fietsen en wandelen. En natuurlijk, 

mijn vrouw en ik tennissen, dat vinden we ook 

heel erg leuk. Daar vermaken we ons heel 

best mee. We passen ook vaak op de 

kleinkinderen 

Mist u het om met kinderen te werken? 

Ik heb het eerst wel gemist, maar je wordt 

steeds ouder en als je ouder wordt dan wordt 

je minder flexibel in je lichaam en je geest. Ik 

ben eigenlijk we blij dat ik niet meer voor de 

klas sta. Ja, soms voor een uurtje om te 

vertellen over de Tweede Wereldoorlog of 

over de bijen. Ik ga wel naar Ruinerwold of 
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Havelte of andere scholen en dat vind ik wel 

leuk. Maar om elke dag voor de klas te 

staan, dat zou ik liever niet meer willen. 

Onze leraren hebben gestaakt omdat ze te 

weinig tijd hebben voor al het werk wat ze 

moeten doen, wat vind u daarvan? 

Dat hebben wij ook wel eens gedaan. Dat is 

wel heel lang geleden en toen hebben we 

met alle leerkrachten van De Wolden 

gestaakt in de Martinihal in Groningen samen 

met andere leerkrachten. Ze hebben nu 

gestaakt om het loon maar ook vanwege de 

hoge druk, de vele dingen die leerkrachten 

moeten doen en daar hebben wij ook wel 

eens voor geprotesteerd. 

Vindt u ook dat leraren meer moeten 

verdienen? 

Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat het onderschat 

word wat een leerkracht allemaal moet 

doen om het in de klas goed te laten lopen. 

Niet alleen in de klas, maar ook na schooltijd. 

Na school moet je planningen maken enzo. 

Vroeger had je als meester de schriften 

nagekeken en dan was de dag voorbij. Later 

is dat helemaal anders geworden. 

Toen ik hoofd van de school was ben ik 

begonnen met weektaken. In de lagere 

klassen middagtaken en daarna dagtaken 

en in groep 7 en 8 weektaken. En die taken 

waren dan verschillend voor verschillende 

kinderen. 

Eerder hoefde je niet van ieder kind bij te 

houden hoe hij presteerde. Met de Cito toets 

moest je alles opschrijven en kijken hoe is de 

prestatie van het kind en dan na 3-4 

maanden wordt je weer getoetst en dan 

gaan ze vergelijken en kijken of er dingen zijn 

waar je op uitvalt. Wij hadden ook na een 

aantal hoofdstukken een eindtoets en als je 

dan dingen niet begrepen had, moest je ze 

weer doen en ik vind dat daar heel veel werk 

in zit voor de onderwijzer en daar moet je ook 

heel veel over nadenken en ja ik vind dus dat 

ze wel meer mogen verdienen. 

Wat gaat er volgens u goed in het onderwijs? 

Wat goed is voor het ene kind hoeft niet 

goed te zijn voor het andere kind. Ik vind dat 

het goed is dat er individueel aandacht aan 

het kind worden geschonken maar het moet 

ook weer niet zo zijn dat er té veel individuele 

aandacht wordt geschonken. Want dat vind 

ik dan, misschien klinkt het raar, een beetje 

verwende poppetjes. Ik vind dat kinderen 

ook zelfstandig wat moeten kunnen doen en 

dat kan bijvoorbeeld met weektaken, 

daarom ben ik daar toen mee begonnen. 

Kinderen kunnen ook goed zelf nadenken en 

dat moet je ook proberen te gebruiken. Ik 

vind het aanbod wat kinderen nu zelf kunnen 

opzoeken is groot. Vroeger waren er geen 

computers en ik weet nog de eerste 

computers die waren verschrikkelijk duur en 

toen hadden we 4 computers staan achterin 

het lokaal waar groep 7-8 nu zit. Nu kun je 

veel van wat je moet leren opzoeken en dat 

vind ik mooi. Met computers kun je echt 

zelfstandig aan de gang gaan en dat vind ik 

heel belangrijk. 

Wat zou er volgens u moeten veranderen 

aan het onderwijs? 

Onderwijs moet altijd veranderen omdat de 

maatschappij veranderd. Wij kunnen niet 

meer het onderwijs geven zoals dat 50 jaar 

geleden gebeurde. Toen was het zo, stond 
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de meester voor de klas en zei zus en zus en 

zo. Nu kunnen kinderen ook heel goed 

zelfstandig de dingen doen en hoeft de 

meester niet altijd alles te vertellen. Jullie 

kunnen zelfstandig werkstukken maken. Stel 

je voor dat je niks meer kon doen met de 

computer, dat kan toch niet? En met je 

telefoon kun je tegenwoordig ook van alles 

doen. Alles doen zoals 50 jaar geleden kan 

niet. Onderwijs moet altijd meelopen met de 

veranderingen die in de maatschappij 

plaatsvinden, anders is onderwijs niet up to 

date. 

Zou u het leuk vinden een keer bij ons op 

school langs te komen? 

Jawel, tuurlijk. Ik vind het altijd leuk om iets 

over mijn bijen te vertellen. Ik neem dan van 

alles mee, gisteren heb ik in Havelte bij mijn 

dochter in de klas van alles over bijen verteld. 

Honing proeven enzo. Ja, dat zou ik heel leuk 

vinden om te doen. Dat moet dan wel als 

jullie nog op school zitten natuurlijk! Jij (Igmar) 

zit nu in groep 8, dus dan dit jaar nog. Dan 

moet je er snel bij zijn! Ik kan ook wat vertellen 

over de oorlog, dan heb ik ook allemaal 

materialen uit die tijd mee. Wat juf en jullie 

het leukste vinden. 

Intervieuw gedaan door: Veron Nieuwenhuis, 

Ingmar Mulder, Teun Scholing en Noa Spans 

(groep 7 en 8) 

Van onze stagiaire 

Mijn naam is Kim van der Pol. Ik ben 19 jaar 

en kom uit Meppel. 

Ik volg de opleiding onderwijsassistent niveau 

4 op Drenthe College Meppel. Ik heb 20 

weken met plezier in groep 3-4 stage 

gelopen. Het zijn hele leuke kinderen om 

mee te werken. Net zoals alle kinderen op 

deze school. 

Ik heb op deze stage geleerd om meer 

zelfvertrouwen te krijgen en heb door mijn 

leesgroepjes meer ervaring gekregen met 1 

op 1 begeleiding. 

Ik wil iedereen bedanken voor de leuke en 

leerzame tijd! 

Welkom 

We heten de nieuwe kinderen van harte 

welkom op onze school:  

Anmar Hilberts (huidige groep 4) 

Marc Grit (huidige groep 6) 

Marit Martens (huidige groep 6) 

Alisa Jonkers (volgend schooljaar groep 5) 

 

Alle schoolverlaters wensen wij een fijne tijd 

op hun nieuwe school! 
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GROEP 1-2  
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GROEP 3 – 4 

Wat ik onthoud van groep 3-4........ 

Ik dacht dat ik nooit zou kunnen 

schrijven  

En ik dacht dat ik nooit zou   

Kun 

nen rekenen   

Ik vind het eigenlijk heel  makkelijk   

Ik 

  speelde graag met joep en mirre   

groetjes jip   

 

Dat we 2 keer per week gymmen 

hebben. 

Ik maakte buiten in de zandbak vaak 

zand ijsjes en zand taartjes heel leuk. 

Mijn lievelingsvak is knutselen. 

Ik ben er ook heel goed in. 

Groetjes, Carmen 

 

Ik  vind  rekenen  leuk!!!!!! 

En ik vind  spelling  leuk !!!!!!!!  

En ik  vind schrijven  leuk 

!!!!!!!!  

En ik  vind taal  leuk!! 

Groetjes  anmar 

 

Ik dacht dat ik het niet kon rekenen. 

maar ik kan het nu wel  

Ik ben een stuk beter in minsommen 

geworden.  

Dat vind heel leuk . en buiten spelen 

nog meer.  

We hebben 2keer per week gym. We 

hebben ook   

Voetbal op school . en een zandbak 

daar maken we heel vaak  

ijsjes  

Groetjes Hannika 

 

ik had niet verwacht dat ik 

met  

 Niek level werk ging doen   

Maar ik doe het nu wel  

En het is heel leuk   

Ik ga elke woensdag     

Groetjes joep  

 

Ik wist niet dat ik zo goed de tafel van 10 zo goed kon.  

Toen ik in groep 2 zat   

En ik wist ook niet dat ik zo goed kon lezen  

En ik wist ook niet dat ik zo goed kon rekenen  

Groetjes, Karlijn 

 

Ik vindt het leuk dat ik  naast Sander zat  

ik vond 

spelling leuk.   

en  lezen.  

EN NOG VEEL  MEER 

!!!i 

GROETJES Yannick  
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Wat ik onthoud van groep 3-4.........

Ik dacht dat ik nooit  taal kon. maar ik kan het nu 

wel. en ik ben er heel b 

lij mee.   En ik vind het heel  

leuk op school. En ieder eens is grappig. En de juffen 

zijn heel leuk. En d 

e meester is ook leuk. En  

ieder reen is ook lief en niemand is stom. En groep3 is 

ook lief en ook niemand  

is stom ik heb twee  

vriendinnen maar een gaat naar een andere school.  

Groetjes heloise  

 

Wat ik onthoud van groep 4....  

Dat ik zo goed spelling kon.  

En rekenen kon.  

En ik vond het leuk dat ik naast 

Thijs zat. 

Groetjes,  

Lieselotte 

 

 

Ik vond leuk dat ik naast Hѐloїse zat. Schrijven is mijn 

lievelingsvak. En buitenspelen was leuk. En schrijven is 

makkelijk.  

Groetjes,  

Luna 

 

Wat ik onthoud van groep 4?  

Ik vind vooral rekenen het 

leukste en schrijven.  

Ook knutselen vind ik leuk.  

In groep 3 vond ik de tafel 

van 3 en 4 moeilijk, maar in 

groep 4 snapte  

ik de tafels wel.  

Ik kon goed samenwerken 

met mijn klasgenootjes.  

Groetjes manoah 

 

Baby taal met Jip.  

De schommels en tekenen  

 En in een drietal zitten met Jip en Joep  

En mijn vrienden zijn joep , Jip en Lieselotte.  

En dat onze juf zwanger was.   

Groetjes mirre  

 

Ik was eerst heel slecht in rekenen maar nu niet meer.  

ik heb level werk met joep en ik wist dat eerst niet.  

In groep4 zitten 10 kinderen en in groep3 zitten 5 kinderen.  

Ik ga bijna naar groep5 en ik ga dan misschien dan naar de  

plusklas. Ik vind rekenen het leukste vak van school.  

Mijn vrienden zijn thijs sander en joep. En ik heb geen   

Vriendin. Ik voetbal ook op school en ik zit ook op voetbal.  

Meester joost gaat bijna weg.  

Groetjes, Niek 

 

ik dacht dat ik nooit kon rekenen, maar dat  

vind ik heel leuk.  

en spelen met Thijs, yannick en met Niek  

spelen!!!!  

 En ik vind lezen leuk!!.  

En ik vind spelling   

Leuk groeten sander doei!!!!!!!!!!!  

 

Ik dacht nooit dat ik 

goed kon schrijven.  

En dat kan ik nu wel.  

En naast lieselotte zitten.  

Groetjes thijs 

doei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Groep 3-4 gaat op vakantie: 
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GROEP 5 – 6 

 

Playbackshow 

Vorig weekend was er een playbackshow. 

Het was heel leuk er deden 16 deelnemers mee. 

Iedereen was heel goed. Er waren 1e 2e en 3e.  1e van  

de bovenbouw waren Anne, Jiline zij deden samen  

de playbackshow en hun liedje heette lala la. Sanne Harmen en Teun zijn 2e geworden. En 

Nathan is 3e geworden. Van de onderbouw is Lieselotte 1e geworden. 2e zijn geworden Jip, Mirre 

en Joep. 3e zijn geworden Carmen, Manoah en  Héloise .  De volgende dag is er een 

kinderplaybackshow en dan mogen de kinderen die 1e zijn geworden nog een keer optreden, dit 

keer waren dat dus Lieselotte van de onderbouw en Anne en Jiline van de bovenbouw . 

 

gemaakt door Doris en Sophie. 

 

 

Versierde wagen   

Er waren verschillende  versierde wagens  de scholen wagens waren groep 1-2 waren smurfen   

Groep 3 was wintersport  groep 4 waren schapen groep 5 was Freek wilde wereld groep 6 waren 

panda’s  en groep 7 was jongens tegen de meisjes groep 8 was  snoep wagens  

de wagen die laatste was is groep 7 de jongens tegen de meiden de gene die een naar laatsten 

was  groep 6 dat waren panda’ s die daarna was 1-2  dat waren de smurfen  

de top 3 de gene  die 3 was  groep 8  met de snoep wagen waren groep 4  met de schapen 1 

waren groep 5 met Freek wilde wereld   

Het was heel slecht weer dat was heel jammer dus we gingen een kleiner rondje 

Dit was over de school wagens         

 

Deze  tekst is gemaakt door Per Ove  Boxem  en Esmee Mulder getypt door Per Ove en samen 

bedacht 

 

 

In-en outdoor at Pinokkio   

 

Groep 5-6 ging op 18 mei naar in-en outdoor Pinokkio. En ze gingen met een auto en twee busjes. 

We gingen helemaal naar Assen. En toen kwamen we aan bij in-en outdoor Pinokkio. En je werd 

er leuk verwelkomt. En we kregen lekker eten. En we deden leuke dingen bijvoorbeeld: 

touwtrekken, spijkerslaan, krattenrace, survivalbaan, boomstamgooien, blaaspijpschieten, 

boogschieten, bandenrace, klimwant, klimparcours.  

En er waren 2 groepjes en bij ieder groepje was er 1 begeleider. En iedereen vond het leuk en 

sommige deden heel raar    

En we aten kleine hamburgers en kleine frikandellen met patat. En toen gingen we naar school. 

 

Gemaakt door David en Naomi  
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Oosteinde feest. 

 

Het wordt opgebouwd naast de school in oosteinde op het veld een kleinstukje veder van school 

daar wordt de feesttent opgebouwd. 

 

En de kermis wordt ook naast de feesttent gebouwd er is: een draaimolen tot 6 jaar. En een 

zweefmolen. En een schiettent. Nog touwtje treken. En nog grijpen.  

 

Er werd zondag ook 6 kamp gegeven. En ze deden: bubelvoetbal. 

En armpje drukken. En ook nog een stormbaan. 

 

En vrijdag ochtend gingen we spelletjes doen. En dan vrijdag middag gingen we lekker 

pannenkoeken eten. 

 

 

 
Dit is het bestuur.     Dit is het logo van het oosteinde feest. 
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GROEP 7 – 8 

Kampverhalen 

Corvee 

 

Wij zijn op kamp geweest. Maar dat wisten jullie al. 

Maar wat jullie misschien niet wisten is dat we ook corvee hadden. En nee het was niet de wc-

schoonmaken of de douches, maar anders veel leuker. We hadden een schema.  

Zie hieronder. 

Ingmar Teun Tomas Harmen Ruben Pasta koken 

Koen Niels Jasper Jarisch Damian  Ontbijt klaarmaken 

Alicia Alyssa Lisette Noa Myrthe Puk BBQ klaarmaken 

Veron Celest Klendie Sanne  Ontbijt klaarmaken 

 Dit was ons schema. Wij vonden het leuk om wat voor jullie te schrijven. Tot de volgende keer. 

 

Groetjes Noa Spans en Myrthe Van Der Zande uit groep 7   

 

Spelletjes schoolkamp 7/8 2017 

Woensdag en donderdag avond hadden we een kampvuur (met heel veel knutjes.) Het was heel 

gezellig, omdat er een leuk spel was. Dat leuke spel was Levend Stratego, zo werkt het:  

Je hebt 2 teams en die verstoppen allebei een vlag zo moeilijk mogelijk. Als de vlag is verstopt 

krijgt iedereen een kaart waarop punten staan. 

Dit zijn de kaarten met punten: 

Maarschalk 10 

Generaal 9 

Majoor  8 

 Kapitein  7 

 Luitenant  6 

 Sergeant  4 

 Mineur 3:kan de bom uitschakelen   

 Verkenner 2 

 Spion  1: kan Maarschalk uitschakelen   

 Bom  0  kan niet tikken, mineur kan hem wel verslaan de rest niet. 
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En bij het kampvuur deden we het weerwolven spel, daar hebben we een paar foto’s van: 

Klendie Nijboer en Sanne 

Jonker, groep 8. 

Kanoën 

We zaten op de fiets naar een camping (Kleine Belterweide) waar we konden kanoën.  

We moesten al onze spullen die 

we mee wouden nemen in 

onze tas doen en de rest daar 

achterlaten. We gingen 

tweetallen maken, en ieder 

tweetal kreeg een kano. Er 

bleef één iemand over die in 

een kajak moest varen. We 

gingen een tocht maken van 

tien kilometer, we vaarden 

langs het riet en de beste stuurmannen vaarden in het riet. Om de 2,5 kilometer stopten we 

eventjes en kon je wat eten en met iemand wisselen van kano. Bij de derde stop kwamen we bij 

trilveen, dat was grappig want als je er op sprong dan 

veerde het, er waren ook kleine vleesetende plantjes (niet 

gevaarlijk voor mensen). 

Dit was de laatste stop en we gingen in één keer door naar 

het einde, we vaarden ook over grote/brede stukken water 

(kleine meertjes). Er waren heel veel dieren vooral veel 

libelles. Iedereen was moe en kreeg spierpijn, maar toen 

moesten we nog een stuk kanoën, dat was zwaar.  

Aan het einde vlogen Puk en Veron de bosjes in, daardoor 

kwamen ze stil te liggen. Toen kwamen Ingmar en Teun met 120 kilometer per uur erlangs! 

Toen iedereen tien kilometer had gehad gingen we een ijsje eten en fietsten we weer naar het 

kamp. Met meester voorop, die zorgde dat elke vrachtwagen/tractor toeterde. 

Gemaakt door Ruben Keizer en Ingmar Mulder van groep 8 

Liften met Damian,Tomas en Jasper 

Op woensdag 31 mei gingen Damian, Tomas en Jasper het water op met een kano en een 

surfplank. We waren op het midden van het meertje. Toen riepen Damian en Tomas naar een 

meneer in een boot en toen kwam hij naar ons toe en hij vroeg: wat is er aan de hand kan ik jullie 

misschien helpen? Toen zeiden wij:  “ja mogen we liften?” hij zei: “ja dat mag waar moeten jullie 

naar toe gebracht worden?”. En zo kwamen we weer op een snelle manier terug bij het kamp (in 

plaats van heel hard roeien!) 

Groeten Damian Jonkers, Tomas Drost en Jasper Nijsen (groep 7 en 8)  
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'Naar huis fietsen' 

En toen was het zover: vrijdag! We mochten eindelijk naar huis! Iedereen was blij! 

Maar toen moesten we weer sjouwen met die zware tassen. En daarna gingen we weer zo'n rot 

spel doen in Giethoorn weer zo'n roteind fietsen! En toen was het zover na uren en uren dat 

rotspel mochten we eindelijk naar huis! Maar nee hoor we moesten weer naar Havelte fietsen 

voor wat patat, nutteloos! Onderweg waren er nog een paar kindjes spontaan gevallen. Ten 

eerste viel Sanne Jonker met een nette sprong ze kreeg van de juryleden een 9,5! Met een 

spontane, rechte, mooie sprong en een geweldige landing. Even later viel Veron Nieuwenhuis 

toen we een ijsje gingen smikkelen. Ze viel iets minder mooi: een 7 van de juryleden. Damian 

Jonkers en Jasper Nijsen drukten op een knopje bij de Albert Heijn waardoor er beveiliging naar 

buiten kwam. Toen we er bijna waren viel Alicia Bakker,het  was alleen maar meer vermaak voor 

de juryleden, ze kreeg een 7,5 het was niet 

echt een mooie landing, alleen maar 

vermaak! En eindelijk hadden we dat roteind 

teruggefietst…eindelijk geen knutjes meer!! 

 

 

Noot van de schrijvers: het hele verhaal is 

sarcastisch geschreven,  

gesponsord door KB Craft. 

We hebben een super kamp gehad en erg 

veel plezier gehad! 

 

Koen Remmelts en Niels Versteeg (groep 7) 

 
 

 

Find the foreigner 

We gingen op de laatst dag van ons schoolkamp naar Giethoorn fietsen. Daar gingen we een 

spel doen: Find the foreigner. Het gaat als volgt: je krijgt een blaadje en een potlood en je moet 

zo veel mogelijk buitenlanders vinden uit verschillende soorten landen.  

Je mag natuurlijk ook een 

Nederlander vragen. Je 

vraagt als volgt het land en 

de naam van diegene aan 

wie je het vraagt en een 

stukje in hun taal. Dit 

moeten ze dan opschrijven 

op het papier. Het groepje 

dat zoveel mogelijk 

verschillende nationaliteiten 

had verzameld, was de 

winnaar. 

Er was ook een Iraanse man 

daarvan moest je het land 

raden. De winnaars (Ingmar, 

Teun, Ruben en Harmen) 

hadden 20 verschillende 



P a g i n a  | 32 

 

landen bijvoorbeeld: VS, Vietnam, Australie, Rusland, Maleisie, China, Japan, Saudi-Arabie, 

Taiwan, Iran, en nog veel meer. 

Teun Scholing en Harmen Drost (groep 8) 

 

De Bonte Avond 

Donderdag avond 1 Juni hadden we met kamp de Bonte Avond. Als eerst gingen de 

begeleiders. Zij gingen synchroon zwemmen. Ze hadden een doek opgehangen en achter dat 

doek deden ze kunstjes met hun voeten. Het was een hele grappige act. 

Na de begeleiders gingen de meiden van groep 7. Zij deden een act met proeven en voelen. Ze 

hadden 12 mensen uit het publiek gekozen. In de 1e ronde: Ingmar, Sanne, Celest, Jasper, 

Damian en Meester Joost. Bij de 2e ronde: Teun, Koen, Juf Natasja, Klendie, Niels en Ruben. Op 

het einde moesten ze allemaal bij elkaar komen en gingen de overige mensen vragen bedenken 

in de keuken die je met ja of nee kunt antwoorden. Ingmar won en kreeg een snoepje. 

Toen hadden we pauze en gingen de jongens snel wat bedenken, omdat zij nog niks hadden 

bedacht. 

Na de pauze gingen de meiden van groep 8. Zij gingen zingen op het lied ’’Alleen’’. Ze gingen 

daarna nog een paar trucjes doen. 

Teun en Ingmar gingen paaldansen met een bezem. En daarna deden zij ook een paar goochel 

trucjes. Dat vonden wij een hele domme act, maar wel grappig. 

Meester hield ook een spreekbeurt over ‘knutjes’. De spreekbeurt kreeg een goed en hij was ook 

super leuk. Hij hield de spreekbeurt, omdat alle kinderen al een spreekbeurt hebben gehad, vond 

meester dat hij er een moest doen. 

Na meester gingen alle meiden dansen en zingen op het 

liedje ‘’Rolex’’. De meiden hadden het niet ingestudeerd, 

dus werd het een klein beetje chaos. 

Toen deden Mariëlle en Jellie ook een hele domme act, 

maar ook heel erg grappig (“Saai”). 

Doeg! Groeten van ons! 

  Gemaakt door: Veron Nieuwenhuis en Alicia Bakker (groep 

7) 

Kamp bonte avond 

Op kamp hadden we bonte avond. Natuurlijk: het was heel 

grappig. Eerst begonnen de ouders en juf en meester met 

synchroonzwemmen. En daarna waren de meiden van 

groep 7 met hun voel , proef en raad- spel. Op het einde 

van de meiden was er een quiz en Ingmar had van meester 

gewonnen. Toen waren de meiden van groep 8 met 

goochel trucjes en zingen. En daarna was de pauze. Toen 
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was Teun met zijn  paal / bezem dansen en Ingmar was zijn assistente . Daarna waren Jellie en 

Mariëlle met hun “saai taal”.  Toen waren de meiden van groep 7/8 met hun dansje. En meester 

had ook nog een spreekbeurt gemaakt over “knutjes” (kleine beestjes waar we ’s avonds erg veel 

last van hadden). 

Gemaakt door Myrthe van der Zande & Puk Lubbers (groep 7).  
 

Kamp Kanoën  

31 mei tot 2 juni 2017 

Donderdag 1 juni 2017 hebben wij gekanood met de klas en begeleiders. Je kon met zijn tweeën 

in één kano en daardoor ging je extra snel. We hebben in totaal 10 kilometer gekanood in Belt 

schutsloot dat is vlakbij Giethoorn. We gingen fietsend naar de camping en op die camping 

gingen we kanoën. Je had paar pauzes tussen door en dan kon je even uitrusten. Je kon dan ook 

met iemand anders in de boot als je dat wou. Toen we klaar waren met kanoën waren we best 

moe en hadden wij last van onze schouders (en vast ook nog wel anderen) 

Groetjes Celest Rollen en Alyssa Pothof (gr. 8)  

Verhalen over het VO van groep 8 

 

 

 

Stad & Esch 

Wij gaan naar Stad &Esch Lyceum. Wij komen bij 

elkaar in de klas (vwo+) dat is meer samenwerking  

KWT-uren, dat staat voor: keuze werktijd en 

projecten. 

Harmen Drost en Teun Scholing 

Stad & Esch 

Ik vind het een mooie school, omdat ik het er cool uit vind zien. 

En het is rustig en ik niet. De muren zijn wit en dat is rustgevend. 

Ik kon havo doen maar ik heb voor tl gekozen. 

Dikke kus Damian Jonkers 

Middelbare school Stad & Esch 

Ik ga naar Stad & Esch, omdat ik het een hele leuke school vind. Er was een hele leuke open dag 

en er was ook heel veel te doen. Ik moet elke dag 17 kilometer fietsen. Ik heb heel veel zin om 

naar de middelbare te gaan. Ik ga havo doen en ik leer veel nieuwe kinderen kennen. Stad & 

Esch heeft drie vleugel: een met het beroepscollege, met praktijk college en lyceum. Zelf kom ik in 

de vleugel van lyceum. Je kunt alle niveaus doen op Stad & Esch. 

Van Celest Rollen 
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Terra 

 Ik ga naar Terra, omdat ik het een 

leuke school vind. Ik was naar de 

opendag geweest dat vond ik super 

leuk en ik heb al een paar leraren 

gezien en die lijken mij wel aardig. Ik 

kom misschien bij Alyssa en Lisette in de 

klas, want zij gaan ook tl doen. Ik ga tl 

dus doen, maar ik kon havo doen maar 

toen stond erbij rekenen nee dus toen 

heb ik besloten om tl te doen. Ik kan 

altijd nog omhoog gaan. Ik vond deze 

school super leuk. Ik ga het wel missen  

bedankt Wezeboom voor de leuke 

jaren. 

Lieve groeten van Klendie Nijboer 

Stad & Esch 

Ik ga naar Stad & Esch want, ik vind het 

een leuke school en er was een hele 

leuke opendag. Er was toen ook heel 

veel te doen. Ik moet elke dag 22 

kilometer fietsen. En de kleuren zijn 

neutraal van het gebouw. Ik ga havo 

doen en daar heb ik veel zin in. 

van Sanne Jonker 

Middelbare school Ingmar Mulder 

Ik ga naar Dingstede, ik doe als niveau 

vwo. 

Ik vind het fijn dat ze bij Dingstede mijn 

rooster kunnen aanpassen zodat ik ook 

kan blijven voetballen bij Heerenveen, 

want ik vind het een hele leuke school 

en anders kan ik er niet naartoe. 

Het is vanaf mijn huis 10,3 kilometer 

fietsen en dat duurt 32 minuten 

Ik heb er heel veel zin in! 

Middelbare school Ruben Keizer 

Ik ga naar Terra, ik doe als niveau HGL 

(HGL is Havo op Terra) 

HGL staat voor Het Groene Lyceum.  

Op HGL op Terra doe je meer praktijk 

dan op havo van Stad&Esch. Ik vind 

praktijk heel leuk, dus daarom ga ik 

naar Terra.  

Het duurt 32 minuten, het is 12 kilometer 

vanaf Ruinerwold. 

als je naar de site wil: 

http://www.terra.nl/Home.html  

http://www.terra.nl/Home.html


P a g i n a  | 35 

 

 

 

      

Eduwiek in Hoogeveen 

Ik ga naar deze school omdat ik het 

een leuke school vind en ik wat nieuws 

wil ontdekken. Op de school waar ik 

heen ga is veel techniek en daar hou ik 

van. Het is 16 km fietsen vanaf mijn huis. 

Ik heb er super veel zin in. Ik ga op 5 juli 

kennis maken met mijn klas en mentor 

dat vind ik wel spannend maar heb 

daar wel zin in. Ik vind het jammer dat 

ik weg ga, want ik vond het hier erg 

leuk. Ik ga iedereen missen en de 

school. Ook ik heb hier een leuke tijd 

gehad bedankt voor de leuke acht 

jaar. 

Groeten Tomas Drost, 

Middelbare school 

Ik ga naar Terra Meppel en het niveau tl 

doen.Het lijkt me een hele leuke school 

omdat, bij de open dag vond ik het al 

heel leuk en bij de doe dag van cult 

vond ik het ook heel erg leuk. Ik kom bij 

Klendie en Lisette in de klas. Ik ga deze 

school wel missen want, het was een 

hele leuke school. Bedankt Wezeboom 

voor de leuke jaren! 

groetjes Alyssa Pothof 

Middelbare school Terra 

Ik ga over een paar maanden naar terra in Meppel 

daar ga ik tl doen, eigenlijk zou ik havo doen maar de 

klas was te groot dus ga ik tl-niveau doen. Ik kom bij 

Klendie in de klas en ook bij Alyssa. Het leek me heel 

erg leuk om hier op deze school te zitten omdat het er 

een fijne zweer heeft. De leraren die ik tegenkwam 

waren erg aardig ook is het een fijn gebouw. Zo heb je 

meerdere gebouwen, het 1e gebouw is voor de 1e en 

2e klassers en het 2e gebouw is voor de 3e en 4e 

klassers. 

Ik vond het heel leuk op deze school en hoop dat nog 

leuk blijven hebben 

Groetjes Lisette Janssen  
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 Overige verhalen van groep 7-8 
 

ALGEMENE OOSTEINDE FEEST 

De feestdatum is 23 tot 25 Juni. Er waren veel spellen op het feest zoals, Bubbelvoetbal, Zeskamp. 

Bij het feestterrein waren grijpen, schieten, zweefmolen en touwtjetrek. 

Eetkramen waren: Snackerij de Parel en de snoepkraam Er waren dit jaar 7 versierde wagens. 

Groep 1-2 was samen. Met de spelletjesochtend waren groepjes, het ging om punten en je kon 

winnen met je groepje. 

 

Door Koen Remmelts (groep 7) 

 

De gastles van Patrick van Aalderen 

Wij hadden op 16 Juni een hele bijzondere les. Namelijk een gastles 

van Patrick van Aalderen. 

Hij is een beroepsmilitair. Hij vecht niet in oorlogen, maar hij spoort 

mensen die spoorloos verdwenen zijn op. Dat heet: Bergings- en 

identificatie dienst bij defensie. Hij had onderdelen van oude 

vliegtuigen mee genomen. Hij ging vertellen wat hij voor werk doet. 

En hij vertelde ook over de zoekactie naar een vermiste militair die 

met een vliegtuig was neergestort. Het vliegtuig was neergestort in 

Ruinerwold. 

We gingen het laatste half uur met een metaaldetector. Dat was 

heel leuk. Want een paar kinderen mochten met de metaaldetector scannen. We gingen op het 

voetbalveld. Meester Joost had spullen verstopt zoals: schaal, kleingeld, een liniaal en bestek. We 

hebben ook nog andere dingen gevonden namelijk: een fietssleutel, huissleutel, drie schroeven. 

De andere kinderen mochten scheppen.   

De metaaldetector was best wel gevoelig. Bijvoorbeeld bij het hek ging hij af, omdat dat van 

metaal is. Niet alle kinderen zijn aan de beurt gekomen, want we konden maar een halfuur met 

de metaaldetector. Maar eerst een halfuur een PowerPoint. 

Je mocht na school nog even blijven om verder te zoeken. Dat deden niet veel kinderen. En dit 

was de gastles van: Patrick van Aalderen. 

 

Gr. Noa Spans (groep 7) 

 

Oosteinde feest!!! 

Het feest was op 23/24/25 juni. Je kon in de zweefmolen, je kon schieten en touwtje trekken, je 

kon grijpen bij de grijpkraam, er was nog een snoepkraam, en je kon een vette hap eten bij 

Snackerij De Parel. Er was nog een playbackshow op de vrijdag middag. 

Ruben Keizer en Tomas Drost (groep 8) 
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Alles overboord 

Toen was het zover: het was donderdag 15 juni. Bijna 

iedereen had zenuwen. Er waren veel mensen om 

naar de musical te kijken. Harmen en Teun hadden de 

rol van Ingemar overgenomen. En Celest heeft de rol 

van Lisette overgenomen. Jammer genoeg konden 

zijn er niet bij zijn. De voorstelling ging heel goed. En 

toen was het klaar iedereen vond de musical leuk. 

Harmen Drost (groep 8) 

Noord Nederlands Orkest 

 

De voorstelling van het Noord Nederlands Orkest was erg 

leuk. Ze speelden erg goed en het klonk erg mooi. Er was een 

Quiz.  Als die begon zeiden 4 mannen de heletijd: Dit is de 

Quiz, Dit is de Quiz, Dit is de Quiz…  

Er zaten erg veel mensen in het Orkest. Er waren ook erg veel scholen.  
De 4 mannen presenterden erg goed. Ik vond het erg  leuk! 

                                                                                                                   Van: Jarisch Snijder (groep 7) 

 

Oosteinde feest 

23, 24 en 25 juni was het oosteinde feest. We hebben van alles gedaan en het leukste wat we 

hebben gedaan was: 

 

Op vrijdag was het leukste:  

 In de ochtend deden we spelletjes. We deden van alles zoals kruiwagenrace, 

spijkerpoepen, krattenestafette. 

 De playbackshow dat was heel leuk,omdat iedereen een leuk liedje en dansje had. 

 De kermis: je kon schieten, in de zweefmolen, grijpen en je kon ook nog snoep kopen. 

 

Op zaterdag was het leukste: 

 De feestelijke optocht. Alleen was het jammer dat het regende. Zelf hadden wij:  het zit 

d’rop. Wij hadden de derde prijs. De eerst prijs had groep 5 met Freek Vonk en de tweede 

was groep 4; zij deden de schapen.  

 En weer gewoon op de kermis.  

 

Op zondag was het leukst: 

 Zeskamp de onderdelen waren bubbelvoetbal en 

stormbaan {dan moest je met een beker water 

over de stormbaan en wat je overhad moet je in 

een emmer doen}  

 En weer de kermis  

 

Die week die bij het weekend hoorde waren er ook twee 

nieuwelingen: Marije en Maurits. Hun ouders waren de baas van de kermis en toen kwamen zij 

een weekje bij ons in de klas. Marije kwam in groep 8 en Maurits in groep 4.  

 

Groetjes Celest Rollen & Klendie Nijboer (groep 8) 
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De straat versiering 

Ieder jaar is er met Oosteinde feest een optocht, dan mag iedere straat of kluft de straat 

versieren. Dit jaar deden 4 straten mee.  

 De Schoolstraat:  Nijntje 

 Binnendijkshof: Route 66 

 Dr. Larijweg:  kunstzinnige schapen 

 Dr. Larijweg laatste kluft: Donald Trump 

Het was niet echt heel mooi weer dus gingen we met de optocht niet langs de kunstzinnige 

schapen en Donald Trump. De jury is er wel langs gegaan. Om half 2 was de prijs uitreiking.  

4. Nijntje  

3. kunstzinnige schapen 

2. Route 66 

1. Donald Trump 

 

Sanne Jonker, groep 8 

 

Spelletjes ochtend/Playbackshow 

Op vrijdag ochtend waren er spelletjes bij de feesttent. Je zit in een groepje. De spelletjes 

ochtend is de hele ochtend. Als jouw groepje wint dan krijg je een prijs. Het is niet een hele grote 

prijs. Alleen de nummer 1 krijgt een prijs, het hele groepje krijgt een prijs voor zich zelf.  En als lunch 

krijgen we pannenkoeken. En dan duurt het heel even en daarna begint de playbackshow. Daar 

krijg de nummer 1,2 en 3 een prijs. Die persoon/groepje die nummer 1 wordt mag zijn liedje nog 

een keer doen. Er is een jury en die bepaalt dan wie er nummer 1,2 en 3 wordt. Na overleggen 

zeggen ze wie de playbackshow heeft gewonnen, die krijgt de grootste beker en de nummer 2 

de krijgt de een na grootste beker en de nummer 3 krijgt de kleinste beker. Maar iedereen die 

mee doet krijgt en medaille. 

groep 1 tot en met 4 en 5 tot en met 8 

 1/4 heeft Lieselotte gewonnen. 

 En 5/8 hebben Anne en Jiline gewonnen. 

 

Niels  Versteeg, groep 7 

 

- STREETRACE  -  

Jasper en Damian hebben meegedaan aan de MTB street race op 

maandag 26 juni in Ruinerwold. Jasper werd 2de in de categorie 8 

tot en met 10.  Damian werd 5de  in de categorie 11 tot en met 12. 

Damian en Jasper werden de beste van Ruinerwold. Jasper kreeg 

als cadeau nog een mooi T-shirt. We sprongen in de truck als een 

vliegende kalkoen. Het was een heel leuk rondje door de straten van 

Ruinerwold en ik zag juf Natasja. 

 

Groeten van Jasper Nijsen (groep 7) en 

Damian Jonkers (groep 8). 
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Wij groep: groep 7&8 deden mee met de triatlon van Zuidwolde. Het was op donderdag 29 juni. 

Om 9:00 begon het en we waren ongeveer klaar om 12:00. Je gaat zwemmen,  fietsen en 

hardlopen. Je gaat 250 meter zwemmen (dat is 10 baantjes) en 5km fietsen en 2,5km hardlopen. 

Ingmar, Teun, Ruben en Harmen doen alles zelf (individueel). De rest deed mee in groepjes.     

 

Groetjes Myrthe van der Zande; groep 7 

 

Triatlon  

We hebben in Zuidwolde een triatlon gehad, hij was georganiseerd door O.B.S De Rozebottel. 

Hun groep acht had de kindergemeenteraad gewonnen, met als idee een triatlon organiseren 

en geld ophalen voor de blinde geleide honden. Je kon kiezen of je een hele triatlon wou doen 

of dat je een estafette wou doen, een estafette kon je met twee of drie personen doen.  

 

Je moest 250 meter zwemmen, 5 km fietsen en 2,5 kilometer lopen. 

Zwemmen: Het was een 50 meter bad. Je begon in baan vijf en eindigde in baan één. Je kreeg 

nummers op je arm geschreven. 

Fietsen: De route werd uitgelegd daarna 

mocht je van start,  je moest twee 

rondjes fietsen van  2,5 kilometer. 

Hardlopen: We moesten vijf rondjes om 

het voetbalveld heen lopen.  

En we moesten in totaal 2,5 kilometer 

lopen (een rondje was 500 meter)  

Het was heel leuk om te doen. 

 

Door Ingmar Mulder, groep 8 

 

Versierde wagens 

Zaterdag 24 Juni waren de versierde wagens. Er waren in totaal 7 wagens. De uitslag was als 

volgt: 

1. Groep 5 met Freeks wilde wereld  

2. Groep 4 met de kudde van Oosteinde  

3. Groep 8 met het was een toffe(e) tijd. 

4. Groep 3 met Be Cool  

5. Groep ½ met smurftastisch 

6. Groep 6 met Ooster(d)se panda’s 

7. Groep 7 met jongens tegen de meisjes 

 

Particuliere wagens: Wij hebben roos, Ik hou van 

Holland, Een feest is net een frikandel, je moet het zelf 
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speciaal maken, als de kat van huis is, dan…, brood vlees of Friet…, de wagen stelt maar niks veur 

1.Het feest is net een frikandel, je moet het zelf speciaal maken 

2.Ik hou van Holland 

3.Wij hebben roos 

Individueel:Wij zijn FanTAStisch, Wij hebben een sterke band, tasjesdieven, accepteert u onze 

cookies, ik zag wel dat je naar mijn CUP keek, maar een ONWIESE-trekker er veur (Bert en Ernie), 

wij hebben roos, wij staan in de krant 

1.Wij hebben roos 

2.Wij staan in de krant  

3.Accepteert u onze cookies 

Dit waren de wagens en mensen die mee gingen fietsen. 

 

Veron Nieuwenhuis en Alicia Bakker uit groep 7 

 

Duitsland zwemkamp 

Ik ging naar Duitsland op zwemkamp. Voordat ik naar Duitsland ging was ik op schoolkamp. 

Donderdagavond  ging ik naar huis. Vrijdag middag ging ik naar Duitsland. Het was ongeveer 

twee en een half uur rijden. Toen we er waren ging ik eerst eten daarna de spullen ophalen en 

neerzetten. Morgen ochtend moest ik zwemmen in een 50 meter bad. Ik moest zaterdag en 

zondag 200 meter wisselslag zwemmen, 100 meter vrije slag, 200 meter vrije slag en 4 keer 50 

meter estafette. En ik had nog een prijs gewonnen en ik was 3e geworden. Ze hadden ook nog 

een spandoek gemaakt met alle namen erop. Toen het afgelopen was gingen we opruimen. En 

toen gingen we naar huis. Ik was 3 dagen weg ik kwam zondag avond weer thuis. 

 

                                                        Groetjes Puk Lubbers, groep 7 

 

 

 

 

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 

beeld) en Sandra Holtrop-de Haan. 

Voor deze editie hebben we hulp gehad van een kinderredactie: Ingmar, Teun, Veron en Noa uit 

groep 7/8. Zij hebben het interview met de oud directeur bedacht, uitgevoerd en uitgewerkt. 

Contact 

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

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

Blijf ook op de hoogte via Facebook, geef je duimpje aan: 

https://www.facebook.com/obsdewezeboomoosteinde/  

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

