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VOORWOORD 

 
 

 

Voor u ligt de eerste schoolkrant van dit 

schooljaar, de kersteditie. Dat betekent dat 

we alweer in december zitten en de eerste 

maanden onderwijs erop hebben zitten. 

Inmiddels hebben we 2 dagen staking achter 

de rug, maar we zijn er nog niet. De werkdruk 

in het basisonderwijs ligt hoog. Invalkrachten 

zijn niet of nauwelijks meer te vinden. Het is 

tijd! Het onderwijsland wil graag meer geld 

voor het verlagen van de werkdruk en 

hogere salarissen voor de leerkrachten. Het 

beroep moet weer aantrekkelijk worden, ook 

voor nieuwe collega’s. Op dit moment komt 

het regelmatig voor dat bij ziekte, verlof of 

scholingsdagen van de leerkrachten geen 

invalkrachten beschikbaar zijn. We moeten 

het intern oplossen door groepen samen te 

voegen. In het ergste geval zullen we 

groepen naar huis moeten sturen. We zien de 

griepgolf met angst en beven tegemoet….. 

We hopen dat Den Haag de ernst ook ziet en 

alsnog meer geld beschikbaar stelt voor het 

onderwijs, voor de toekomst van de 

volgende generaties! 

Bovenstaande betekent niet dat wij op 

school stilzitten. Ja, het is druk, maar wat 

hebben we een geweldig beroep. Het team 

van De Wezeboom werkt samen vol passie 

aan de toekomst van onze leerlingen. We 

onderzoeken wat het beste past bij de 

leerlingen. Hoe kunnen ze optimaal leren? 

Wanneer gaan ze enthousiast aan het werk? 

Blijven ze in ontwikkeling? Op De Wezeboom 

werken we steeds meer vanuit doelen. 

Gezamenlijke doelen en persoonlijke, zelf 

gekozen doelen. Op deze manier nemen 

leerlingen de verantwoordelijkheid voor hun 

eigen leerproces en zijn ze gemotiveerd om 

te leren. Samenwerking, interactie, respect 

en creativiteit spelen een belangrijke rol in dit 

proces. Op de Zakelijke Ouderavond konden 

jullie meekijken met onze speerpunten van dit 

schooljaar en de weg naar de toekomst. 

Tijdens de brainstormronde konden ook de 

ouders hun mening en visie geven. Deze 

punten nemen we weer mee in onze 

bijeenkomsten. Zo werken we samen aan de 

toekomst van onze school.  

Het onderwijs is meer dan alleen maar 

werken uit boeken. Onderwijs moet je 

beleven, moet je voelen. Vandaar dat we 

ook gastlessen binnenhalen, voorstellingen 

bekijken en op stap gaan met de groep naar 

bijvoorbeeld een restaurant of een 

techniekmiddag. Wat is dat leuk, maar 

vooral, wat leren ze er veel van! En wat fijn 

dat ouders van De Wezeboom elke keer 

weer bereid zijn de handen uit de mouwen 

te steken om dat allemaal voor elkaar te 

krijgen. Bedankt!! 

Op dit moment zitten we heerlijk in de 

kerstsfeer en kijken we terug op een 

geweldig Sinterklaasfeest. De Ouderraad 

heeft in december een drukke maand met 

het organiseren van de feesten. Maar wat 

gaat dat gesmeerd! Ook dat haalt veel 

werkdruk bij ons weg zodat wij als team de 

aandacht bij onze leerlingen kunnen houden. 

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen 

toe en een heerlijke vakantie. We zien jullie 

graag weer terug op maandag 8 januari! 

Chantal Jurjens 
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MR NIEUWS 

Bericht vanuit de MR 
 

De eerste sneeuw is alweer gevallen en wat is 

dit heerlijk voor de kinderen. Lekker 

sneeuwpoppen maken en sneeuwballen 

gooien. En zo naderen we ook al het nieuwe 

jaar 2018. 

 

De Medezeggenschapsraad (MR) is al een 

aantal keren bijeengekomen. We hebben 

veel gesproken over de promotie van onze 

school. De MR denkt en participeert hier 

actief in mee. We hopen jullie binnenkort een 

mooie folder en een peuterpas te kunnen 

presenteren. 

 

Verder is op de Zakelijke Oudervond ons 

jaarverslag gepresenteerd. Mensen die het 

jaarverslag en andere notulen nog graag 

willen inzien, kunnen dit op school doen. 

We zijn erg tevreden met de koers die onze 

school vaart. 

 

We zijn erg benieuwd naar de komende 

vorderingen voor het nieuwe 

onderwijsconcept. Binnenkort gaat het team 

hier weer mee verder. 

Ook zijn we nieuwsgierig naar de eerste 

tussenopbrengsten van de kinderen/school. 

 

In 2018 komt er een MR-verkiezing. Nienke 

heeft te kennen gegeven de MR te willen 

verlaten.  

Lijkt het u leuk om een actieve rol te vervullen 

binnen de school? Dan kunt u zich 

aanmelden voor de MR.  

U ontvangt hiervoor nog een brief met 

opgaveformulier. 

 

Nu rest mij alleen nog u hele fijne dagen toe 

te wensen. Een uniek en inspirerend 2018 

toegewenst! 

 

Saskia de Boer  

voorzitter MR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oudergeleding van de MR is te bereiken 

via: wezeboom.mr@xs4all.nl 

De leerkrachten van de MR zijn te bereiken 

via: 

Rianne: rianne.tjarks@wolderwijs.nl 

Saskia: saskia.deboer@wolderwijs.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:wezeboom.mr@xs4all.nl
mailto:rianne.tjarks@wolderwijs.nl
mailto:saskia.deboer@wolderwijs.nl
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OR NIEUWS 

Het is december 2017. Dat betekent dat er 

weer een Babbelkrant uitkomt. Met ook deze 

keer een bijdrage van de Ouderraad (OR).  

 

We zijn alweer enkele maanden onderweg in 

het schooljaar en als Ouderraad begonnen 

we het schooljaar met de traditionele 

viswedstrijd. De regen kwam met bakken uit 

de lucht, maar dat weerhield de kinderen er 

niet van om mee te doen! De vissen hadden 

dit jaar besloten het de kinderen niet al te 

makkelijk te maken: er werden dan ook niet 

veel vissen naar boven gehengeld. Het lukte 

uiteindelijk 4 kinderen één of meerdere vissen 

naar boven te halen. Zij waren de grote 

winnaars van de avond! Ondanks de regen, 

natte voeten en natte haren, hebben we 

met de kinderen en de ouders een gezellige 

avond gehad.  

  

Op maandag 20 november was de jaarlijkse 

Zakelijke Ouderavond. We zijn begonnen met 

de gebruikelijke stukken. Het jaarverslag van 

de Ouderraad, de uitleg van het financiële 

plaatje en het jaarverslag van de 

Medezeggenschapsraad (MR). Als OR 

hebben we het afgelopen jaar afscheid 

genomen van onze voorzitter Johnny Jonkers 

en van Krista Wind. Hun plaats is ingenomen 

door Joost Kaper en Meljana Pothof.  

Wij bedanken Johnny en Krista hier nogmaals 

voor hun inzet en heten Joost en Meljana van 

harte welkom in ons midden.  

Na de gebruikelijke stukken heeft Chantal 

ons het één en ander verteld over de 

toekomst van De Wezeboom. Na dit zeer 

informatieve praatje konden de aanwezigen 

actief meedenken over de toekomst van de 

school. Er lagen enkele stellingen op tafel 

waarop we mochten reageren. Ook hebben 

we een SWOT-analyse uitgevoerd door de 

sterkten, zwakten, bedreigingen en kansen te 

benoemen. Kortom: een actieve invulling 

van de ouderavond dit jaar, die volgens mij 

erg positief is ontvangen.   

Op dinsdag 5 december kwam er met veel 

lawaai een grote bus de Schoolstraat 

inrijden. Dit jaar had de Sint een lift gekregen 

van de discobus. Wat een swingend 

vervoermiddel! De kinderen konden in de bus 

even dansen met de pieten en de Sint. Wat 

een feest! 

Ook de peuters uit Oosteinde konden dit jaar 

de verjaardag van de Sint gezellig meevieren 

bij De Wezeboom. Voordat de Sint zijn 

verjaardag met de andere kinderen ging 

vieren, maakte hij tijd voor de kleintjes. Voor 

elke peuter had de Sint een mooi cadeautje 

meegenomen! We hopen de peuters in het 

nieuwe jaar opnieuw te mogen verwelkomen 

in de klas van juf Marjolein. Daar zal 

maandelijks een peuterochtend zijn.  

 

Nu staan de laatste dagen van 2017 alweer 

voor de deur en vieren we met zijn allen een 

gezellig kerstfeest op school. Samen eten, 

drinken en zingen in een prachtig versierde 

school. We kijken uit naar een nieuw jaar 

waarin we weer vol leuke, nieuwe plannen 

zitten. We gaan er gezamenlijk een gezellige 

tweede helft van het schooljaar van maken! 

 

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en 

een warm, liefdevol 2018 toe! 

 

Namens de OR, 

 

Henriët Luten 

Voorzitter  
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10 vragen aan.... 

meester Dennis 

Meester Dennis Blom geeft gymlessen op 

onze school. Wij willen Dennis graag nog wat 

beter leren kennen.  

 
Waar ben je geboren en op welke  

school zat je?                  

Ik ben geboren in Gouda en ik heb in        

Den Haag aan de Academie voor 

Lichamelijke Opvoeding (ALO) gestudeerd.                           

 

Met wie woon je? Wil je er iets over vertellen? 

Hoe heten ze en hoe oud zijn ze? 

Ik woon samen met mijn vrouw  

Ryanne (31 jaar) en onze zoon Avery van 4 

maanden oud. 

 

Wat vind je leuk om te doen na school? 

Na school vind ik het leuk om tijd door te 

brengen met mijn vrouw en kind. Verder doe 

ik 1x in de week mee aan een 

dartcompetitie. Op zondag speel ik 

zaalvoetbal. Ook wandel ik graag met onze 

Engelse Bulldog Messi.  

 

Wat is het grappigste/leukste/spannendste 

dat je op school hebt meegemaakt? 

Het spannendste moment was de eerste keer 

dat ik een gymles moest geven op een 

school, tijdens mijn stage. 

Het grappigste moment was dat we voor het 

eerst aan elkaar moesten lesgeven en we 

moesten doen alsof wij kinderen waren uit 

groep 3. 

 

Als je geen meester was, wat was je dan 

geworden en waarom? 

Ik was dan politieagent geworden of ik had 

in de zorg gewerkt. Ik vind het mooi om veel 

met mensen te werken. 

 

Wie is je held en waarom? 

Andrea Pirlo (oud international van Italië). Ik 

ben eenzelfde type voetballer en ik speelde 

altijd op dezelfde positie. Ik kon veel van hem 

leren. 

 

Waar heb je een hekel aan en waarom? 

Aan het hele koude winterweer, omdat ik de 

zomerperiode veel fijner vind. 

 

Wanneer had je voor het laatst de slappe 

lach en waarom? 

Toen onze zoon voor het eerst ging 

schaterlachen. 

 

Met welke bekende persoon zou je wel eens 

een goed gesprek willen voeren en 

waarover? 

Ik zou wel eens aan tafel willen zitten bij 

Voetbal Inside, een praatprogramma op  

RTL 7. Samen met Wilfred Genee, René van 

der Gijp en Johan Derksen. Praten over 

voetbal. 

 

Met wie wil jij wel een dagje ruilen en 

waarom? 

Met trainer Marcel Keizer van Ajax. Ik vind dat 

hij verkeerde tactieken toepast en verkeerde 

spelers opstelt tijdens de wedstrijden. Ik zou 

dit anders doen. 
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Bedankt 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken 

voor de prettige samenwerking. 

Ik ga jullie allen missen en hopelijk geldt dat 

voor jullie ook…. 

Iedereen een prettige kerst en een gezond 

2018. 

Bedankt allemaal,  

Lammie Lubbers.        

 

Van de 

Speeltuincommissie 

Kerstbomenactie 

Het was binnen de Speeltuincommissie de 

afgelopen tijd een drukte van jewelste in 

verband met de kerstbomenactie van 9 

december. Omdat we van de ervaring van 

vorig jaar hebben geleerd, ging alles dit jaar 

gemakkelijker.  

De kinderen van De Wezeboom hebben erg 

veel bomen verkocht langs de deuren. 

Daarnaast kwamen op de dag zelf ook nog 

veel mensen een boom kopen die niet 

vooraf was besteld. 

Het liep storm en er zijn maar liefst bijna 160 

bomen verkocht. De prachtige opbrengst zal 

natuurlijk naar de aankleding van het 

speelveld gaan.  

We willen langs deze weg graag alle 

vrijwilligers enorm bedanken voor alle hulp. 

Coop Ruinerwold (Koetsier) en “De man van 

de knakworst”: bedankt voor het verzorgen 

van de chocolademelk, de broodjes en de 

knakworstjes. 

 

Nieuwe speeltoestellen 

De Speeltuincommissie heeft onlangs 2 

nieuwe speeltoestellen besteld. Eén daarvan 

wordt nog nageleverd, dus dat blijft nog 

even een verrassing. De nieuwe schommel 

staat op zijn plek en de kinderen zijn er erg blij 

mee. 

Verder zijn we nog aan het nadenken over 

andere vernieuwingen op het plein.  

 

We voeren momenteel overleg met school 

over de muur van het lokaal van groep 4-5-6 

waar kinderen tegenaan voetballen. Dit 

stoort de lessen, is niet goed voor het 

digibord en zorgt voor schade aan de muur. 

De muur is ondertussen prachtig hersteld. 

Hierover later meer nieuws. 

 

Oud ijzer actie 

De vorige oud ijzer actie was erg succesvol. 

Daarom houden we begin volgend jaar weer 

een inzamelingsactie. Bewaar je oud ijzer dus 

tot die tijd en wij (Speeltuincommissie en 

Belangenvereniging) zullen dan ook weer 

oud ijzer bij de mensen thuis ophalen. Details 

volgen later. 

 

Speelveld 

Het speelveld is klaar en de kinderen 

genieten er volop van. Het veld is bijna 

iedere dag in gebruik. Volgend jaar mei 

wordt het veld officieel geopend. 

De Rabobank heeft €1.000,- ter beschikking 

gesteld voor een mooie picknicktafel of dug-

out. 

Het is de bedoeling dat ouderen en jeugd dit 

samen gaan realiseren. Als u belangstelling 

hebt om hierbij te helpen, kunt u zich hiervoor 

aanmelden bij de voorzitter van de 

Speeltuincommissie, Bernhard Holtrop. 0652-

629313 / bernhardholtrop@yahoo.com 

Naast de Rabobank zijn er enkele andere 

sponsors, zoals de NAM en gemeente De 

Wolden, die we ook erg graag van harte 

willen bedanken. 

 

Facebook 

De Speeltuincommissie gaat natuurlijk ook 

met de tijd mee en heeft sinds kort een 

Facebookpagina waarop de activiteiten te 

volgen zijn. 

mailto:bernhardholtrop@yahoo.com


P a g i n a  | 7 

 

Deze is te vinden onder de naam 

“Speeltuinvereniging De Speulplekke 

Oosteinde”. 

We stellen het delen van eventuele 

activiteiten zeer op prijs. 

 

Fijne feestdagen, namens de 

Speeltuincommissie,  

Bernhard Holtrop (voorzitter) 

 

Van onze stagiaires 

Hallo, 

Mijn naam is Josje Oostenbrink. Omdat jullie 

nog niet zoveel over mij weten, zijn hier een 

paar leuke feitjes: 

 

- ik ben verslaafd aan Harry Potter boeken 

lezen. 

- ik houd van de Italiaanse keuken. 

- in mijn vrije tijd zing ik graag. 

- ik heb een grote zus van 26. Haar naam is 

Gabi en zij is docent Engels op Stad en Esch. 

- ik zit in de cabaretgroep Ruzig Volk. 

- ik kan heel goed schaatsen. 

- ik kijk al vanaf het begin elke dag naar 

Utopia.  

- ik werk bij Albert Heijn in de Oosterboer. 

- in mijn vrije tijd ga ik graag naar het theater. 

- ik heb een Shih Tzu puppy die Sam heet. 

Ik hoop dat jullie de feitjes leuk vonden. Als 

jullie nog meer willen weten, mag je het altijd 

vragen. 

Groetjes Josje  

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Arleen Vos en ik ben 18 jaar. Ik 

woon in Ansen met mijn vader, moeder en 

broertje. Ik loop hier dit hele schooljaar stage 

in groep 4-5-6 als onderwijsassistent. Op de 

maandagen, dinsdagen en woensdagen 

ben ik aanwezig. Ik ben een helpende hand 

voor de leerkrachten. Ik begeleid veel 

groepjes en help met andere 

werkzaamheden. Mijn opleiding volg ik aan 

het Alfa-College in Hoogeveen. Ik zit nu in 

mijn derde leerjaar en dit is ook mijn laatste 

jaar. In mijn laatste 10 weken kom ik hier 4 

dagen stage lopen en dan ga ik afstuderen. 

Als ik mijn opleiding heb afgerond, wil ik 

verder studeren. Ik zit te denken aan de 

opleiding Social Work of de Pabo, maar hier 

ben ik nog niet helemaal uit. Ik heb het hier 

erg naar mijn zin en voel me hier erg thuis! 
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Welkom 
We heten de nieuwe kinderen van harte welkom 

op onze school: Jan Martijn Hendriks (groep 7), 

Dylan Tanghé (groep 4) en  

Darryl Tanghé (groep 1). 

Even voorstellen: familie Tanghé 

Wij zijn de familie Tanghé en wonen sinds juni 2016 

in Ruinerwold. Ons gezin bestaat uit 4 personen: 

Danny, Christy, Dylan en Darryl.  

De afgelopen 14 jaren woonden we in het 

buitenland. We zijn met z’n tweeën begonnen in 

Schotland. Daarna zijn we verhuisd naar 

Singapore. Hier zijn we de trotse ouders geworden 

van Dylan. Na 5 jaar Singapore vonden we het 

tijd voor een nieuwe uitdaging en kwamen we in 

Cambodja terecht.  

Onze laatste bestemming was Nigeria. Daar 

mochten we Darryl verwelkomen in ons gezin. Na 

Nigeria wilden we terug naar huis om de jongens 

een eigen thuis te geven. Zo keerden we terug 

naar Ruinerwold.  

Danny werkt bij de Politie Noord-Nederland en 

Christy werkt als onderwijskundig trainer/coach 

voor een Internationaal Curriculum.  

 

De kinderen vinden het heerlijk in Ruinerwold. 

Dichtbij opa en oma, veel vriendjes en 

vriendinnetjes om mee te spelen, lekker fietsen in 

en om het dorp en genieten van de verschillende 

seizoenen. Beide jongens sporten graag. Dylan zit 

op aikido en speelt graag golf en tennis. Darryl 

geniet van het voetballen bij de kabouters, zit op 

gymnastiek en is gek op zwemmen.  

 

We zijn van plan hier te blijven wonen en gaan 

een huis bouwen in Ruinerwold-Zuid. We 

verwachten dat het nieuwe huis over 1 tot 1,5 jaar 

klaar zal zijn. We zijn dan ook erg blij dat we een 

huis hebben gevonden waar we tot die tijd 

kunnen wonen.  

Sinds twee maanden zitten Dylan en Darryl op   

De Wezeboom, in groep 4 en groep 1.  

 

We hebben voor De Wezeboom gekozen omdat 

de visie van de school ons erg aanspreekt. Ieder 

kind is uniek en dit wordt werkelijk gezien door de 

leerkrachten. Het vertrouwen dat hierdoor 

ontstaat, zorgt ervoor dat ieder kind kan groeien 

op zijn of haar manier. Ook door de ouders zijn we 

warm ontvangen. We voelden ons meteen thuis. 

We zijn erg blij dat we deel mogen uitmaken van 

De Wezeboom gemeenschap. Een 

gemeenschap die bestaat uit enthousiaste en 

betrokken kinderen, leerkrachten en ouders. 

Even voorstellen …… 

 

Hallo, 

Ik ben Jan Martijn Hendriks, 11 jaar en ik woon in 

Uffelte. Na de herfstvakantie ben ik bij jullie op 

school gekomen omdat mijn goede vriend  

Marc super enthousiast was over jullie school. 

Ik heb 1 zus, Marjanneke. Zij gaat naar CSG 

Dingstede in Meppel. 

Mijn grote hobby is rugby. Daarnaast mag ik 

graag crossen op mijn quad.  

Verder vind ik poffertjes heel erg lekker. 

Thuis hebben we 2 honden, Max en Stefan,            

2 poezen en paarden. Vorig jaar heb ik voor mijn 

verjaardag 2 kanaries gekregen. 

Ik hoop dat ik een hele leuke tijd bij jullie op 

school zal hebben. 
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Peuters op De Wezeboom 

We hebben de peuters uit de omgeving van 

Oosteinde uitgenodigd om Sinterklaas en 

Kerstmis met ons mee te vieren.  

Op 5 december waren er maar liefst 6 

peuters die kwamen kijken. Ze konden 

meteen even de sfeer proeven, Sinterklaas 

en de pieten een hand geven en meezingen 

met de liedjes. Het was heel gezellig en een 

geslaagde ochtend. De peuters gingen net 

als onze leerlingen, met wat lekkers en een 

cadeautje naar huis. We hopen dat kerst net 

zo’n succes gaat worden. 

 

Vanaf januari is er elke 2e vrijdag van de 

maand een peutermoment. Peuters vanaf 

2,5 jaar zijn dan van harte welkom van  

10.00-12.00 uur. Ze gaan eerst fruit eten en 

wat drinken om vervolgens lekker te spelen 

en te knutselen in groep 1-2-3. Op deze 

manier kunnen ze kennismaken met onze 

school en onze leerlingen.  

De peutermomenten zijn op 12 januari, 9 

februari, 9 maart, 13 april, 18 mei, 8 juni en 13 

juli 2018. Op dit moment zijn we de peuterpas 

aan het ontwikkelen. Dit is een pas waarmee 

de peuters kunnen meespelen en een 

stempel kunnen halen. Naast de peuterpas 

komt er ook een folder/flyer van onze school 

die we op verschillende locaties kunnen 

neerleggen. In deze folder vermelden we de 

kracht van onze school. Samen proberen we 

de school in Oosteinde te laten bestaan! 

Wil je meedraaien tijdens een 

peuterochtend? Geef je dan op via 

onderstaand strookje of via de mail 

(directeur.wezeboom@wolderwijs.nl). Ouders, 

grootouders of de oppas mogen tijdens het 

peutermoment gezellig blijven. Het strookje 

kun je op school afgeven of in de brievenbus 

gooien. Dan weten we op hoeveel peuters 

we kunnen rekenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:directeur.wezeboom@wolderwijs.nl
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GROEP 4 – 5 – 6 

Sinterklaas, gemaakt door Sophie groep 6 en Luna, groep 5 

Laatst hebben wij sinterklaas gevierd in de klas. Eerst moesten we buiten wachten bij het hek 

daarna kwam sinterklaas in een discobus aan met zijn pieten. Daarna mochten we ook nog heel 

even in de discobus. Toen gingen we naar binnen en ging groep 4 naar groep 1/ 2/3 en gingen 

wij surprises doen met een dobbelspel.  

 

 

 

 

 

 

 

Er waren verschillende kleuren bijvoorbeeld = groen was liedje zingen  

Geel was lootje trekken paars was opnieuw gooien en rood was raadsel en als je die goed had, 

mocht je nog een lootje trekken. blauw was beurt overslaan en oranje was pepernoten uitdelen  

Daarna gingen we bezig met de surprises en gedichten. De gedichten en surprises waren heel 

mooi en leuk. Daarna kwam sinterklaas in de klas met zijn pieten. En toen gingen zijn pieten 

strooien in de klas. Daarna gingen sint en zijn pieten naar groep 7&8. En gingen wij bezig met de 

surprises die nog over waren. En om 12 uur gingen wij pannenkoeken eten met de hele klas.   

 

Zoek de verschillen, door Anne en Jiline, groep 6  
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Verkeer 
 

Groep 4,5,6 had een voorstelling gehad.   

En het thema was veilig oversteken 

Het begon om kwart over 10 en het was leuk 

en leerzaam. En je leerde veel en je kon 

zeggen als het niet goed was of wel. Er 

waren twee personen die speelden twee 

mensen in de voorstelling. En die heten 

Sjakie, Heleen, Ester en Anneke.  

Het was een privévoorstelling voor groep 

4,5,6. De acteurs hadden alles van 

zebrakleren aan. Bij de voorstelling stonden 

de tafels op elkaar. Dat had groep 6 gedaan 

en de stoelen stonden al klaar voor ons. De 

acteurs hadden een liedje bedacht. Het was 

in een lege klas. Dat was vroeger groep 5,6. 

Er was een zapper en ze konden het op stop 

zetten en dan konden wij zeggen wat ze 

verkeerd deden en dan konden wij zeggen 

wat juist wel moest.  

 

Geschreven door Anmar  en Niek, groep 5 

 

 

 

 

Stijldansen  
 

Wij hebben weer een nieuwe sport op 

school. 

Dat heet stijldansen. Wij vinden het heel leuk. 

Stijldansen is een sport voor ontspanning 

waarin volgens tamelijk strakke regels in 

paren bij een Stijl behorende  

figuren gedanst worden,      

op de specifiek daarbij  

behorende muziek. De dansstijlen   

worden binnen het stijldansen verdeeld in de 

ballroom ook wel standaard en Latijns en 

Amerikaanse dans: de Engelse wals, tango, 

quickstep, slowfox en Weense wals. En we 

moesten ook met een jongen dansen. En we 

gaan later ook een wedstrijd dansen tegen 

andere scholen en het lijkt ons heel leuk. En 

de jongens moeten 2 keer dansen. En we 

krijgen les van een man en een vrouw in de 

gymzaal in Ruinerwold op vrijdag. En de man 

is heel grappig. En ze kunnen allebei goed 

dansen ze leren ons de samba. En het is een 

leuke dans. Sommige jongens vonden het 

een beetje eng. Maar daarna vonden ze het 

wel leuk. 

 

Héloïse en Hannika, groep 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekening door Joep, groep 4   

                

   

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Tekening door Alisa, groep 5 
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Kleurplaat door Karlijn, groep 5 

Door Yannick en Thijs 

Het gaat goed in de klas. 

En dat is goed. 

Wij leren over de ei/au plaat. 

Ik zit naast Jip en Thijs zit naast Lieselotte. 

Rekenen is leuk omdat je nieuwe dingen 

leert. 

En Thijs heeft moeilijker rekenen en spelling. 

En Yannick heeft makkelijk rekenen en 

spelling. 

En soms maken we leuke knutselwerken . 

En dat doen wij op vrijdagmiddag. 

En juf moet drie groepen les geven. 

De juffen zijn heel lief!! 

En in de pauze spelen we buiten. 

En we doen goed ons best.  

   

En dit gebeurt allemaal op de Wezeboom. 

 

Einde!!!  Van Yannick en Thijs, groep 4 

 

Doolhof door Justin en David, groep 6  

 

 

 

 

 

Tekening van Sander, groep 4  

 

 

 

 

 

 

 

Tekening van Lieselotte, groep 5 
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             Door Carmen, groep 5  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordzoeker, gemaakt door Esmée en Doris,    Tekening door Dylan, groep 4 

groep 6 
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Een kerstverhaal  

 

De verdwenen rendieren 

Het was Kerst en een rendier liep door het 

bos. Toen kwam het rendier een klein meisje 

tegen. Het meisje was met haar broertje 

Gerben. Ze hadden helemaal niets bij zich, 

maar ze hadden gelukkig warme kleren aan. 

Het meisje Loes ging met haar broertje 

verstoppertje spelen. Maar toen werd het al 

donker. Loes riep tegen Gerben: “We 

moeten nu echt naar huis gaan.” Gerben zei: 

“Ik weet de weg niet meer.” Loes zag het 

rendier en ze gingen er naar toe. Het rendier 

was wel bang voor hun. Rudolf, het rendier 

was ook bang voor pratende mensen. Dus hij 

verstopte zich in het struikgewas. Loes zag 

ook de Kerstman en ze schreeuwde: “Daar!!!, 

de Kerstman.” En Gerben zei:” Stttttt” “Ik hoor 

iets, geritsel in de struiken!” Ze liepen op hun 

tenen, heeeel zachtjes ernaar toe…..Ze 

keken in de struiken en ze zagen iets heel 

raars. Ze bekeken het heel goed. Ze hoorden 

zachte voetstappen door het bos. Ze waren 

heel nieuwsgierig geworden, wat er achter 

de bosjes was. En wat zagen ze?? Een leuke 

dwerg met een klein hoedje op en een boos 

gezichtje. De dwerg zei: “Hebben jullie 

Rudolf, het rendier gezien?“ Gerben zei: “Ja, 

hij zit achter één of ander bosje.” Ze gingen 

samen op zoek en ze kwamen in een groot 

bosje Rudolf tegen. Ze gingen hem op z’n 

gemak stellen. Tot hun verbazing kon Rudolf 

praten en hij zei: “Ik ben de andere rendieren 

kwijt.” Ze gingen toen samen op zoek naar 

de andere rendieren. Ze zochten overal en 

toen vonden ze al gauw één rendier. Dat 

waren er al twee van de 20. De dwerg zei 

dat de andere rendieren achter in het bos 

zitten, waar geen mensen komen. Behalve 

de Kerstman, die mag daar als enige wel zijn. 

“We moeten de Kerstman gaan zoeken,” zei 

Loes. Gerben zei: “Ik weet waar de kerstman 

woont.” “Kom maar achter mij aan. Eerst 

gaan we naar links, dan een stukje 

rechtdoor. Het is nog een paar kilometer hier 

vandaan.” ”En ik dan?”, zei de dwerg. “Kom 

jij maar op mijn schouder zitten,” zegt Loes. 

”Wat lief van jou”, zegt de dwerg.” 

“Dankjewel!” Rudolf zegt: “Jullie mogen 

allemaal op mijn rug zitten.” Rudolf kon 

vliegen en zo konden ze de verdwenen 

rendieren van bovenaf zien. De rendieren 

gingen naar een berg. En daar konden ze de 

andere rendieren zien. En zo kwamen ze 

weer bij elkaar. Ook Loes en Gerben werden 

door het vliegende rendier Rudolf naar huis 

gebracht. En iedereen vierde vrolijk 

Kerstfeest! 

geschreven door alle leerlingen van  

groep 4-5-6 
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GROEP 7 – 8 

De kinderschoolkrant 

Noa en Veron zijn bezig met een 

kinderschoolkrant. Hij heet: De Kleine Uiltjes. 

Wij zijn hiermee begonnen omdat het ons wel 

leuk leek om een echte kinderschoolkrant te 

hebben die voor kinderen is en door 

kinderen. Het boekje wordt niet supergroot, 

maar wel vol tekeningen en verhalen van 

kinderen. De kinderschoolkrant komt uit in het 

einde van het jaar. Het is dus ook een beetje 

een afscheidskrant. Het duurde niet zo lang, 

maar het was kort maar krachtig. Dit was ons 

stukje in de krant.                                                                                                     

Noa Spans en Veron Nieuwenhuis 

Groep 8 

Dierendag met Sok 

Hallo, ik doe het over dierendag. 

Er waren heel veel dieren. Er waren: kippen, 

een kalf, honden, vogels, katten en nog veel 

meer. Het kalf heet Sok, dat is mijn kalf. Zij was 

heel braaf want ze ging heel braaf mee en 

ze schrok niet van de harde geluiden. Er 

waren heel veel honden, maar daar ging ik 

niet naar toe met Sok, want Sok is bang voor 

honden. Op het laatst kreeg Sok het koud 

dus kreeg hij een bodywarmer aan. Dit is het 

einde van mijn verhaal. 

Anouk Versteeg, groep 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan gaat op pad 

Stefan loopt door het bos, 

Hij eet ondertussen een heel lekker sappig 

stukje kaas, 

Hij zit echt te smikkelen. 

Maar Fluffy en Prony wilden ook graag een 

stukje kaas. 

Maar Stefan wou niet delen, 

Ook al bleven ze maar zeuren. 

Maar toen werd Stefan boos, 

En gooide het heerlijke, sappige stukje kaas 

op de grond, 

Fluffy en Prony doken erop, 

En wat vonden ze het lekker. 

Want zij kunnen wel delen,  

Ze braken het doormidden, 

En ze smikkelden het op. 

Stefan ging een nieuw stukje kaas halen en 

nu waren ze allemaal gelukkig. 

 

Door Koen Remmelts & Jarisch Snijder,  

groep 8  

 

Sinterklaastoneel  

Het sinterklaastoneel was op donderdag 23 

november 2017  

En het Ogterop in Meppel we gingen om half 

10 weg & kwamen om 12 uur terug van het 

sinterklaastoneel en groep 4.5.6.7.8. gingen er 

naar toe met juf Jaydee en juf Roelien en de 

voorstelling ging over een hotel waar veel  

spoken en daar kwam een elegante vrouw 

en zij vond het een beetje eng en dat vond 

de eigenaar niet  

Omdat er twee dieven waren en die heten 

jopie 1 jopie 2 en die deden rare dingen zoals 

iemand met een glas slaan maar de 

eigenaar zag dat een keer en toen had hij ze 

gevangen genomen  

Gemaakt door Naomi, groep 7   
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Kampioen geworden jo11e2g 

We werden op zaterdag 2 december 

kampioen, maar dat is ook logisch want we 

moesten tegen Vitesse en wonnen dik!  

Het was wel een leuke wedstrijd want ja, ze 

waren alleen maar aan het verdedigen en 

soms schoot de keeper de bal verkeerd. 

Maar dat weten jullie vast wel want er is een 

filmpje op YouTube van de finale. 

Het ging redelijk goed, maar soms zaten de 

tegenstanders een beetje lelijk te doen en zo 

want ze schreeuwden de hele tijd van: “ja 

goed zo”, tegen de keeper.  

Dit is hoe ons team kampioen is geworden. 

Van Hessel Meekhof en Silas Nijsen, groep 7 

 

Mediamasters groep7/8 

Groep 7/8 gaat mediamasters doen. 

We willen natuurlijk jokers verdienen. 

Daarom heeft iedereen zijn telefoon of tablet 

mee. 

Dan kunnen we alles snel en makkelijk 

opzoeken. 

 

(4 dagen later) 

De finale! 

Yyee roept juf ik heb er zin in. 

Zullen we beginnen we hebben veel jokers! 

Zullen meteen een joker in zetten?? NNEEE!! 

Roepen de kinderen. We kunnen beter even 

wachten op een hele moeilijke vraag. 

Eerst moeten we op een site kijken of we iets 

kunnen vinden, wat mogelijk het antwoord is. 

Dan moeten we het antwoord aanklikken 

waarvan we denken dat dat het antwoord is. 

Als het antwoord goed is, krijgen we punten. 

Je kan kiezen tussen een moeilijke vraag en 

een makkelijke vraag. 

Als je de moeilijke vraag meteen goed hebt, 

krijg je 300 punten. 

Als je de makkelijke vraag meteen goed 

hebt, dan krijg je 200 punten. 

 

Van Jasper Nijsen, groep 8 

 

 

Springen met de pony’s 

door Myrthe van der Zande en Marit Martens 

Wij hadden afgesproken om te gaan 

springen bij mij (Marit) thuis. Myrthe op 

Vonche en Marit op Amira. Vonche en 

Myrthe begonnen als eerste. Dat ging heel 

goed. We gingen eerst om even in te komen, 

balkjes draven. En daarna gingen we eerst in 

stap over een 20cm hindernisje, toen sprong 

ik dat in draf. Even later sprong ik het zelfs in 

galop. In galop had ik de 40cm gehaald.  

Het ging supergoed! 

Toen ging ik op Amira springen. Ik begon op 

de 40cm, omdat de 20cm voor een e-pony 

wel wat laag is. In het begin liep zij er 

gewoon overheen, toen hadden wij hem wat 

hoger gemaakt, toen was het de 50cm. Toen 

sprong hij veel te hoog, toen dachten wij: hij 

kan nog wel één hoger. Ik en Amira hebben 

de 60cm gehaald in de draf.  

Groetjes Myrthe van der Zande en Marit 

Martens 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy4OKtwf_XAhUrBcAKHeIzA8cQjRwIBw&url=https://www.kaartje2go.nl/felicitatiekaarten/felicitatie-kampioen-voetbal&psig=AOvVaw3KuvjanWvWZJlKdAPEL3Y9&ust=1512997568240682
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh-qrUvP_XAhVJIcAKHb4YBrYQjRwIBw&url=http://www.krff.nl/mediamasters-2017/&psig=AOvVaw3q4Vu3UCwVNRHAXQaHAAFi&ust=1512996312142335
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Sinterklaas 5 december’17  
 

Dinsdag 5 december ’17 was het zover. 

Sinterklaas kwam bij De Wezeboom. Dit jaar 

kwam hij met de discobus. Alle kinderen 

mochten bij Sinterklaas in de bus. Als eerst 

ging hij naar het speellokaal, daar waren de 

kinderen van groep 1/2 en 3/4. Daar kregen 

de kinderen van groep 1/2 en 3/4 een 

cadeau van Sinterklaas. Daarna kwam 

Sinterklaas ook bij groep 5/6 in de klas, want 

die hadden surprises gemaakt. Dat vond 

Sinterkaas heel leuk. En als laatste kwam 

Sinterklaas bij groep 7/8 in de klas, dat vond 

Sinterklaas natuurlijk het leukst. Bij groep 5/6 

en 7/8 vonden wij dat ze hele leuke surprises 

voor elkaar hadden gemaakt. Wij vinden dat 

Juf Jaydee de mooiste surprise had gemaakt 

voor Puk. Marit had Alicia getrokken en had 

ook wel een mooie surprise gemaakt. Puk zelf 

had Silas getrokken en had voor hem een 

stuntstep gemaakt. Alicia had Jarisch 

getrokken en had een bal gemaakt van 

papier-maché. De grootste surprise die was 

gemaakt, was voor Naomi en die was 

gemaakt door Silas. Het was een korf. 

 

Gemaakt door Puk Lubbers en Alicia Bakker; 

groep 8 

 

Sinterklaas 2017 in groep 7/8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Techniekdag Stad & Esch 
 

We zijn op Stad en Esch geweest met de klas 

7-8. 

We hebben een Quiz gedaan en er had 

niemand van onze school gewonnen. En we 

hebben een windmolentje op zonne energie 

gemaakt en we hebben nog een koffertje 

gekregen en toen gingen we naar huis en 

toen hebben we in de auto drop gegeten. 

 

Van Marc Grit en Jan Martijn Hendriks,  

groep 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g i n a  | 21 

 

Trefbaltoernooi 

Het eerste uur moesten we best lang 

wachten. Want wij waren pas een uur later 

aan de beurt. En een uur later moesten we 

tegen de Dissel spelen. En Thijn had al snel 

iemand af gegooid en later in het potje 

Perijn. En na het potje moesten we nog een 

potje. Wachten en na het wachten moesten 

we tegen de Arendsvleugel en daar hadden 

we met de laatste minuut van gewonnen 

door Silas want hij gooide en de tegenpartij 

liet hem net vallen en nadat zij hadden 

verloren, stonden we 2de. De andere pot 

moesten we tegen het andere team van de 

Dissel en daarvan wonnen we. Toen stonden 

we 1ste. Maar het laatste potje moesten we 

tegen de Dissel groep 8 maar helaas verloren 

we toen. Tot slot gingen we naar de 

prijsuitreiking. 

Bleek dat de Dissel groep 8 had gewonnen. 

Het was balen maar zij hadden ook de 

sportieve prijs. Maar ach het is ook maar een 

spelletje!! 

Van Thijn Lubbers, Auke van Wijk en Perijn 

van der Zande, groep 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voetballen op het nieuwe 

kunstgrasveld 
 

Er is een kunstgrasveld gemaakt en het oude 

veld is weg. 

Het is wel kleiner geworden dan het oude 

voetbalveld. Alleen het is nu fijner, want als 

het een paar dagen heeft geregend, dan 

kan je er wel gewoon op.  

En er ligt dan ook geen modder op het veld. 

En dan kan je gewoon gaan voetballen op 

het veld. In de pauzes voetballen we er vaak. 

Maar als er 20 kinderen voetballen dan heb 

je amper ruimte om een actie te maken. En 

de goals zijn kleiner geworden. Er wordt wel 

vaak gevoetbald in de pauze. Het zijn vaak 

leuke teams. De juffen doen wel vaak mee 

maar die zijn niet zo goed als de kinderen 

van groep 1-2-3. En er zitten ook hekken om 

het veld heen. Dat is best wel fijn want 

anders vliegt de bal de hele tijd er overheen. 

Aan de zijkanten zitten lage hekken en naast 

de goals en boven de goals hoge. Dus dan 

kan de bal niet zomaar uit het veld worden 

geschoten. Je kan ook tegen het hek aan 

schieten om een persoon uit te spelen. Alleen 

de hoeken in het veld zijn niet echt fijn, 

meestal als je naar de hoek toe gaat dan 

loopt je actie vast. Want dan gaan er heel 

veel kinderen naar toe om de bal af te 

pakken in de hoek. 

 

Geschreven door Niels Versteeg (groep 8) en 

Per Ove Boxem (groep 7) 

 

 

 

https://bilthoven.nieuws.nl/2016/10/06/gebruik-rubber-korrels-voetbal-kunstgrasvelden-discussie/
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Kerstpuzzels van groep 7-8 
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Colofon 

De schoolkrant komt twee keer per jaar uit. Leerlingen, leerkrachten en ouders stellen de 

schoolkrant samen. Redactie: Chantal Jurjens (hoofdredactie), Esther Buld, Margeet Muskee, 

Marian Wolters, Petra Nieuwenhuis (fotografie), Sandra Holtrop-de Haan, Joost Kaper, Aletta 

Oudman. 

Contact 

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

E-mail: directeur.wezeboom@wolderwijs.nl  Website:  www.dewezeboom.nl  

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

mailto:directeur.wezeboom@wolderwijs.nl
http://www.dewezeboom.nl/
http://www.facebook.com/obs.dewezeboom

