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VOORWOORD

Het team is heel zelfstandig en
zelfsturend. Ik ben door mijn opleiding
wat minder vaak op school. Maar alles
draait ‘gewoon’ door.
Elke dag ga ik met plezier naar mijn
werk. Het is een feestje om met
kinderen te werken en ze elke dag iets
te leren. Wat hebben we toch een
unieke baan!

Het wordt een lang schooljaar zeiden
we nog aan het begin van dit jaar. Nu
staan we alweer voor de
zomervakantie en is het schooljaar
teneinde. Wat gaat de tijd snel als je
het fijn hebt met elkaar!
Het team is enthousiast en werkt graag
hard voor onze leerlingen. We willen
samen het beste uit de leerlingen
halen. Daar praten we veel over
tijdens onze vergaderingen, maar ook
tijdens de thee. We delen samen de
situaties in de groep of op het plein.
We denken samen na over
oplossingen, de aanpak, de beste
manier om te kunnen ontwikkelen.
Voor de leerlingen, maar ook voor ons
als team.
Wij werken met de toekomst en die
moet wel met een goede basis onze
school verlaten zodat ze zelf verder
kunnen bouwen en verder kunnen
ontwikkelen. Ik ben trots op onze
school, mijn team en zeker ook op de
leerlingen.

Het einde van het schooljaar is ook
vaak een terugblik. Evalueren en kijken
wat je het nieuwe jaar anders kunt
doen. Al terugkijkend, kunnen we
concluderen dat we mooie dingen
hebben gedaan en bereikt. We zijn
begonnen met een groep 1-2-3 en
een groep 4-5-6. Op een aantal
momenten stonden we met een
dubbele bezetting op deze groepen.
Om zo te kijken hoe we een 3combinatie het beste kunnen
benaderen. Hoe werken we optimaal,
kunnen we de zorg blijven geven die
de leerlingen nodig hebben en kan
ieder kind zich op zijn of haar eigen
manier ontwikkelen? Maar we bleven
groeien en de middenbouw groeide
uit tot bijna 30 leerlingen. Dan is het
werken in een 3-combinatie een hele
klus.
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We hebben met het team gekeken
naar de kansen en de mogelijkheden
en hebben de groepen toch anders
kunnen indelen. Vanaf het voorjaar
werken we het grootste deel van de
week met een 2-combinatie. Ook door
de toename van het aantal leerlingen
en extra gelden vanuit het ministerie
kunnen we dit in het volgende
schooljaar voortzetten.
Het laatste jaar van het schoolplan
komt eraan. In het onderwijs werken
we met een cyclus van 4 jaar. We
schrijven een schoolplan voor een
periode van 4 jaar. Voorafgaand aan
een schoolplan gaan we eerst de
koers bepalen. Waar willen we over 4
jaar staan. Waar moeten we ons in
ontwikkelen en wat moeten we vast
blijven houden. Dit vatten we samen in
een Strategisch Beleidsplan.
De eerste bijeenkomsten voor het
komende plan zijn geweest. De
leerlingen van de Wolderwijsscholen
hebben hun denkkracht gebundeld
en hebben de eerste ideeën en
wensen met ons gedeeld. Het was
geweldig te zien hoe de leerlingen
hiermee bezig waren. Heel serieus! Ze
kwamen met hele goede ideeën.
Leerlingen weten zelf heel goed wat
ze nodig hebben om goed te kunnen
leren. Een succes om ze mee te laten
denken aan hun eigen toekomst.
Stakeholders konden ook meedenken
in het proces. Als laatste dit schooljaar
was het de beurt aan ouders. Zij
hebben ook hun ouderkracht ingezet.
Ouders vinden de veiligheid en het
welbevinden van de kinderen erg
belangrijk. Respect, waarden en
normen scoren nog steeds heel hoog.

Aan het begin van volgend schooljaar
komen ook de leerkrachten, directies
en mensen van het bestuurskantoor
aan bod. Op basis van alle wensen,
ideeën en punten, schrijft Wolderwijs
een beleidsplan. Uiteraard kan de
stichting niet alles realiseren. We
hebben ook te maken met een
budget. Wanneer het nieuwe
Strategische Beleidsplan klaar is, krijgen
ook ouders hier een afschrift van.
Rest mij nu nog iedereen een fijne
zomervakantie te wensen. Geniet van
de vrije tijd en de ontspanning.
Bedankt allemaal voor al uw hulp en
inzet! We doen het tenslotte samen!
Chantal Jurjens
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Vanuit de MR

En zo maar weer zit het schooljaar
2017-2018 er bijna op. Ook nu blik ik
even terug op wat we binnen de
Medezeggenschapsraad (MR)
allemaal hebben besproken en
behandeld.
Op 19 september 2017 hadden wij
onze eerste MR-vergadering van dit
schooljaar. Vanaf dat moment zijn wij
nauw betrokken bij de promotie van
onze school. Hoe kunnen wij laten zien
en laten ervaren wat voor mooie
school wij zijn? De peuterochtenden
zijn hierbij een doorslaand succes en
worden druk bezocht door onze
aanstaande kleuters. Een mooie
peuterpas + Wezeboomstickers zijn al
een feit. Een Wezeboomfolder ligt nog
als concept, net als de ideeën voor
banners en vlaggen. Dit pakken we
volgend schooljaar als eerste weer op.
We hebben dit schooljaar weer het
schooljaarplan bekeken en akkoord
bevonden en we laten ons graag
informeren over de M-toetsen en de
E-toetsen. Het schooljaarverslag is op
dit moment nog in de maak en zullen
we ook op onze eerste vergadering
oppakken.
Erg trots zijn we op onze groep 8
leerlingen met het behalen van hun
mooie individuele Cito-scores. Dat het
gemiddelde voor de school ook
voldoende is, is een extra bonus!
Verder volgen we de plannen voor
een ander onderwijsconcept. Wat
werkt voor de kinderen, maar ook voor
de leerkrachten! Waarvan krijgen de
leerlingen energie en motivatie?
Inmiddels heeft dit meer vastere lijnen

gekregen en wij laten ons graag
verder informeren door de school. Ook
u zult hier binnenkort meer over horen.
We merken nu al heel veel
enthousiasme binnen het team.
Dit schooljaar hebben we veel
instroom gekregen, vooral in de
middenbouw. Uiteraard vinden we dit
erg fijn, dat mensen De Wezeboom als
nieuwe basisschool kiezen. Dit
resulteerde in een splitsing van groep
1-2-3 en groep 4-5-6. Met wat passen
en meten konden we hier weer 3
basisgroepen van maken.
Ook voor volgend schooljaar was het
puzzelen met de beschikbare uren,
maar het is het team weer gelukt om 4
basisgroepen te bemannen. Erg fijn!
Er is een kleine wijziging in de
samenstelling van de MR. Nienke
Kaper heeft aangegeven de MR te
willen verlaten en zij is inmiddels al
opgevolgd
door Marianne
de Wekker.
Nienke, heel
erg bedankt
voor jouw inzet
en Marianne,
heel veel
plezier bij de MR!
We wensen iedereen een hele fijne
zomervakantie en tot volgend
schooljaar!
Saskia de Boer
Voorzitter MR
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OR NIEUWS
Het Oosteindiger feest is net weer
geweest en dat betekent dat het
schooljaar ook alweer tegen het einde
loopt. En dus heeft de Ouderraad (OR)
dit schooljaar haar laatste vergadering
gehad: een mooi moment om terug te
blikken, maar vooral ook vooruit te kijken.
We hebben een paar prachtige
optredens van onze kinderen gehad het
afgelopen half jaar: wat een gezellige en
mooie feestelijke ouderavond hebben
we achter de rug!
De hele school deed hetzelfde dansje in
verschillende groepjes. Heel mooi om te
zien dat jong en oud samenwerken om
ons zo’n mooie show voor te schotelen.
Daarnaast deed elke groep zijn eigen
optreden en ook daar hebben we van
genoten.

Dit was dan de beknopte terugblik op
een mooi schooljaar. Volgend jaar
hopen we net zo’n mooi jaar te hebben
met daarin veel leuke activiteiten.
Onze eerste activiteit aan het begin van
het nieuwe schooljaar staat alweer
gepland. Iets om alvast te noteren: de
viswedstrijd is op 13 september. Dit jaar
gaan we niet alleen zelf vissen, maar
leren we vooraf ook van alles over vissen!
Maar nu eerst vakantie! Iedereen een
hele fijne zomervakantie. Geniet ervan,
we zien jullie in september weer!
Namens de OR,
Henriët Luten
Voorzitter

Nog iets verser in het geheugen hebben
we de musical. Wat een mooie afsluiter
van het schooljaar en voor groep 8 ook
een moment van afscheid van de
school! Dank jullie wel voor jullie
prachtige optreden.
Tijdens de laatste vergadering
hebben we ook besproken wat te
doen met de mooie opbrengst van
onze eerste bloemetjesmarkt. Het
verkeersplein gaat er zeker komen,
we hopen dit zo snel mogelijk te
kunnen realiseren!
De bloemetjesmarkt was een zeer
geslaagde dag, de kinderen
hadden enorm hun best gedaan
met de verkoop van bloemen en
hadden ook prachtige knutsels
gemaakt die vol enthousiasme
werden verkocht. Een prachtige
dag met een geweldig resultaat.
Daarom hebben we besloten hier
een terugkerend evenement van
te maken! Volgend jaar staat er
dus op de zaterdag voor
Moederdag weer een
bloemetjesmarkt op de planning.

10 vragen aan…
Lammie Lubbers
Lammie is sinds jaar en dag actief
betrokken bij De Wezeboom.
De hoogste tijd om haar op de volgende
pagina wat beter te leren kennen!
Waar ben je geboren en op welke school
zat je?
Ik ben geboren in Oosteinde en daar heb
ik ook op school gezeten. Ik woon al 57
jaar in Oosteinde.
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Met wie woon je?
Ik ben getrouwd met Jan Lubbers. Samen
hebben we 3 kinderen: Chantal, Dagmar
en Melvin. We hebben ook een
kleinzoon: Delano. Verder hebben we
een heel lief hondje: Quincy.
Hoe lang ben je al betrokken bij school?
Ik ben al heel lang betrokken bij school.
Eerst door de kids, als leesmoeder,
helpen met de schoolkrant,
schoolvoetbal, korfbal en de sportdag.
Toen de kids van school gingen, ben ik er
met enige regelmaat gaan helpen met
allerlei betaalde taken. Sinds 1 juni ben ik
er nu weer werkzaam voor 8 uur per
week.
Wat doe je zoal voor werkzaamheden
op school?
Dat is heel verschillend per week en per
dag. Ik doe allerlei hand-en-spandiensten voor de leerkrachten.
Kopiëren, lamineren, de bibliotheek
bijhouden. Ik zorg dat het opgeruimd en
netjes blijft op school. Ik werk elke
maandag en woensdagochtend.
Wat wilde je vroeger worden?
Daar heb ik nooit zo over nagedacht. Ik
heb na mijn schoolperiode eerst 9 jaren in
een hotel-café-restaurant gewerkt.
Daarna ben ik thuisgebleven voor de
kinderen.
Wat vind je leuk om te doen na je werk
op school?
Eén van mijn hobby’s is dat ik graag
dingen mag opzoeken op internet. Ook
speel ik graag het online spelletje Candy
Crush. Ik lees graag een boek. Verder
fiets ik graag en zeker in de vakantie.
Wat is het leukste dat je op school hebt
meegemaakt?
Het mooiste was met een groep
meegaan op schoolreis. Verder heb ik
veel veranderingen meegemaakt op

school. Zo was de kleuterschool vroeger
in De Kolonie en stond er een
schoolgebouw naast de
schoolmeesterswoning bij de rotonde.
Waar heb je een hekel aan en waarom?
Ik heb een hekel aan liegen. Vaak komt
de waarheid toch wel uit.
Wanneer had je voor het laatst de slappe
lach en waarom?
Dat is nog maar kortgeleden. Het was om
mijn kleinzoon die niet op blote voeten
over het gras wilde lopen. Eerst moesten
‘de crokies’ aan.
Wat is je wens voor de school?
Het behoud van de school. Met zoveel
mogelijk groepen.
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Van de
Speeltuincommissie
Er is weer veel actie geweest de laatste
maanden. Zo hebben we gezamenlijk
met de belangenvereniging een
succesvolle oud ijzer actie gehad in
februari en is het schoolplein
schoongemaakt.
Van het geld van de Rabobank zijn
picknicktafels gemaakt voor bij het
sportveld en er wordt nog nagedacht
over andere zaken rondom
speeltuin/speelveld. De nieuw geplaatste
schommels worden inmiddels al een tijdje
goed gebruikt.
Niet te missen was de knallende opening
van het speelveld tijdens “Oosteinde
Ontmoet”. De burgemeester heeft een
potje gevoetbald en bij het eerste
doelpunt was het speelveld echt officieel
geopend. Dankzij de leden van de
Speeltuincommissie en een aantal extra
vrijwilligers is dit een groot succes
geworden. Iedereen enorm bedankt
hiervoor.
Het was indrukwekkend te zien hoe alles
rondom “Oosteinde Ontmoet” was
georganiseerd door diverse verenigingen
en bedrijven.
De Speeltuincommissie is nog bezig met
nieuwe ideeën voor het schoolplein om
de komende tijd te bespreken en verder
uit te werken.
We houden iedereen hiervan natuurlijk
op de hoogte.
Fijne vakantie,

Oosteinde Ontmoet
Zaterdag 26 mei was het zover:
Oosteinde Ontmoet. Rondom Dorpshuis
De Kolonie werden allerlei kraampjes
opgebouwd. Bedrijven en instanties uit
Oosteinde namen plaats. Het doel van
deze dag was verbinding leggen. Elkaar
ontmoeten en leren kennen. Informatie
uitwisselen. Wat is Oosteinde actief! Een
klein dorp, maar van grote waarde.
Er werd nog heel duidelijk gemaakt hoe
belangrijk nieuwbouw is in het dorp. De
school moet blijven bestaan en daar
hebben we kinderen voor nodig, dus ook
extra huizen. De burgemeester opende
De Kolonie en liep vervolgens een route
langs de ondernemers. De route liep door
De Kolonie, over het schoolplein, door de
school, richting het sportveld. De school
had uiteraard haar deuren open.
De burgemeester liep met enkele
leerlingen een rondleiding door de
school. Zij vertelden enthousiast over
onze school. Een school met een fijn
pedagogisch klimaat en oog voor alle
leerlingen. De 3-d printer werd uiteraard
extra belicht door onze leerlingen.
Aan het eind van de route werd het
sportveld officieel geopend door de
burgemeester. Wat fijn dat de mensen in
Oosteinde zo actief zijn. We maken
dagelijks gebruik van het sportveld. We
hebben geen last meer van kuilen,
modder en water op het veld. We
kunnen er altijd bewegen! Ook onze
vakleerkracht maakt af en toe gebruik
van het veld bij mooi weer.

De Speeltuincommissie

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

De rest van de dag konden bewoners en
belangstellenden de school bekijken, een
rondleiding krijgen en vragen stellen. Wat
prachtig om te zien dat de peuters die af
en toe komen spelen op onze
peutermomenten zich al vrij voelen en
heerlijk gingen spelen. Ze wilden niet
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meer weg. Daarnaast hebben we
verschillende mensen gesproken en zijn
de eerste peuterpassen uitgedeeld.
We kijken terug op een prachtige
ontmoeting waar meerdere verbindingen
zijn gelegd!
Chantal Jurjens

Leerlingenraad
Sinds het voorjaar heeft De Wezeboom
een Leerlingenraad. Kinderen uit groep 5
t/m 8 stelden zich daarvoor beschikbaar.
Na verkiezingen en een stemming zijn de
volgende leerlingen geïnstalleerd:
Lieselotte Muskee uit groep 5, Anne
Kaper (groep 6), Per Ove Boxem (groep
7) en Alicia Bakker (groep 8).

Beleidsplan. De scholen van Wolderwijs
vinden het belangrijk dat de kinderen
daarover meedenken en hun ideeën
kunnen inbrengen. In mei organiseerde
Wolderwijs daarom leerlingencafés voor
circa 40 leerlingen van de
Wolderwijsscholen. Onze Leerlingenraad
was daarbij ook aanwezig.
De kinderen konden met behulp van
allerlei workshops hun ideeën
vormgeven. Er is heel wat naar voren
gekomen. Zo willen veel kinderen graag
buitenlessen, een groener schoolplein,
andere werkplekken en meer tablets.
Anne: “Je gaat praten over onderwijs. Ik
twijfelde eerst wel of ik dat kon, maar nu
vind ik het heel leuk. We hebben
meegedaan aan de workshop tekenen
& schilderen. Je kon dan woorden
maken van wat je graag wilt op school.
Daar maakten we een schilderij van.”

De Leerlingenraad vertegenwoordigt de
mening van de kinderen op school. De
leden zorgen ervoor dat ze weten wat er
leeft. Ze doen dit door goed te luisteren
naar hun medeleerlingen. De bedoeling
is dat op school goed bekend is wat de
kinderen belangrijk vinden. De
Leerlingenraad denkt mee, praat mee en
overlegt over wat er in de klas en op
school gebeurt.

Lieselotte: “we willen graag een
moestuin. En meer bomen en planten op
het schoolplein. Nu is er nog veel steen.
Met biologie leren we dat bomen en
planten goed voor ons zijn. Dan is het ook
belangrijk dat ze er zijn op school. We
hebben daarvoor geld nodig. Een idee is
om lege flessen te verzamelen voor het
statiegeld.”

De Leerlingenraad kan ideeën
inbrengen, aandachtspunten aangeven
en voorstellen doen. Zij gaan hierover
vergaderen met de directeur en de
locatiecoördinator.

Anne: “Ook zouden we graag meer
tablets willen op school. Er komen nu wel
Chromebooks. We willen meer gebruik
kunnen maken van internet om
informatie op te zoeken. Daar kun je ook
van leren.” Alicia: “Ja, tablets zijn
belangrijk omdat je later heel veel met
computers en tablets gaat werken. Dat
gebeurt nu te weinig op school. We
zouden evenveel uit boeken als uit
tablets moeten werken. Ook zouden we
hogere werktafels willen op school. Tafels
waar je bij kunt zitten én kunt staan. Dan
kun je afwisselen en je beter
concentreren.”

In de afgelopen periode is de
Leerlingenraad actief geweest door zich
in te zetten bij de Leerlingencafés van
Wolderwijs. Ook waren ze van de partij bij
de afsluiting van de Doekoe
schoolpleinactie van supermarkt Coop in
Ruinerwold.

Leerlingencafés
Er komt een nieuw Strategisch
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Doekoe schoolpleinactie
Coop in Ruinerwold organiseerde de
Doekoe-actie. Klanten konden sparen
voor buitenmaterialen voor onze school.
Eind juni was het zover: de
Leerlingenraad mocht de gespaarde
materialen ophalen.
Per Ove: “Buitenspelen vind ik een
belangrijk onderwerp voor de
Leerlingenraad. Bijvoorbeeld voetballen
onder schooltijd. Leerlingen moeten
daarover hun mening kunnen geven.
Door de Leerlingenraad hebben we
meer invloed en kunnen we daarover
afspraken maken.”

Even voorstellen…

Joëlle, Amélie, Jasmyn

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

Welkom!
We heten de nieuwe kinderen van harte
welkom op onze school.
In groep 1: Amélie Hilberts, Jasmyn
Brouwer en Joëlle Brouwer.
In groep 4: Nick Ketting en Maud de
Wekker.
In groep 5: Brian Ketting.
In groep 6: Thorold Kok en Isa de Wekker.
Sophie Rollen uit groep 6 is in april
verhuisd en naar een andere school
gegaan. Wij wensen haar daar een
goede tijd.

Brian en Nick
Brian Ketting
“Ik ben Brian en ik woon al mijn hele
leven aan de Larijweg. Samen met mijn
vader en moeder, broer Mike en broertje
Nick. Ik ben 9 jaar en ik zit in groep 5. Ik
vind het hier leuk op school. Vooral
rekenen en spelling. Dan kun je meer
leren. Er zitten heel veel lieve kinderen in
de klas. Thijs en Niek kende ik al van
voetbal. Daar speel ik vaak mee.”
Nick Ketting
“Op 2 juli was ik jarig. Ik ben nu 8 jaar. Het
leukste vond ik dat ik cadeautjes kreeg.
Zoals het spel ‘Wie is het?”. Op school
vind ik technisch lezen leuk. Dat doe ik
samen met juf, Dylan en AnnaRens. Thuis
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zit ik soms achter de laptop. Ik speel
graag Roblox, dat is een game. Buiten
speel ik met mijn skateboard. Dylan
kende ik al. Ik speel met hem en met
Yannick.
Ik heb zin in de zomervakantie. Dan ben
ik vrij en dat vind ik ook leuk.”

Eerst zat ik op een hele grote school en
nu zit ik op een kleine school. Dat vind ik
wel handig. Dan hoef je ook niet zoveel
namen te onthouden. Mijn tip voor deze
school is: goed aandacht blijven geven
aan elk kind.”
Thorold
“Mijn naam is Thorold Kok, ik ben 10 jaar
en ik zit in groep 6. Ik woon vlakbij de
grasdrogerij. Daar woon ik met mijn
ouders en 2 zussen Héloïse en Kathelijn.
We hebben thuis 3 varkens, 2 konijnen en
Willem, onze kat. We hadden ook nog
een andere kat, maar door het
verhuizen, loopt die steeds terug naar
waar we eerst woonden. In onze tuin
zitten ooievaars in de boom. Ze hebben
jongen. Mijn hobby’s zijn gamen,
zwemmen en tennis. Mijn favoriete vak
op school is Engels.
Wat ik leuk vind op deze school is dat ze
tegen pesten zijn. Ik vind alles goed
geregeld hier.”
Maud de Wekker
“Eerst woonde ik in Nijeveen, nu in
Oosteinde. Ik ben 7 jaar. Thuis woon ik
samen met mijn vader en moeder, broer
Hugo en zus Isa. Onze hond heet Bente
en onze kat heet Lex. Ik vind skeeleren
erg leuk en knutselen of tekenen. Op mijn
kamer speel ik vaak schooltje. Dan heb ik
een oude laptop en doe ik of ik de juf
ben. Ik ben al gewend aan deze school.

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

De Wezeboom in
beeld
De Wezeboom, een kleine school in het
dorp Oosteinde. Ook op onze school
hebben we met de krimp van leerlingen
te maken. Maar dat kan toch niet
zomaar! We zijn een school in
ontwikkeling. We bouwen aan de
toekomst. Zo’n leuke school kan toch niet
verdwijnen uit het dorp?
Gelukkig zitten we nog lang niet aan de
ondergrens van 23 leerlingen. Dat
betekent echter niet dat we de krimp
zomaar laten gebeuren. Samen met
enkele enthousiaste ouders en
leerkrachten hebben we een
promotiegroepje opgericht. Samen
sparren, samen brainstormen over hoe
we de school in het dorp levendig
kunnen houden. Wat is nu echt
belangrijk? Waarin zijn wij Uniek?
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Visie op leren
Alles draait uiteraard om de visie op leren.
Wat en hoe willen we samen met de
leerlingen bouwen? Hoe komen de leerlingen
het beste tot ontwikkeling? Voordat je aan
de slag kunt met een visie op leren, is het van
belang dat het pedagogisch klimaat goed is.
Als je in onze school rondloopt, zie je dat dat
helemaal goed zit. Er heerst rust en structuur.
De kinderen voelen zich er fijn. Er is aandacht
voor elk individu.
Natuurlijk is ook digitalisering erg belangrijk.
Kinderen werken graag met devices. Het
stimuleert om tot leren te komen. Maar naast
werken op een device, blijft samenwerken
toch heel belangrijk! En wat denkt u van de
interactie tussen leerkracht en leerling, tussen
leerlingen onderling, creativiteit en respect.
Op De Wezeboom voelen de kinderen zich
prettig en veilig door de rust en de structuur.
Het onderwijs is doelgericht. Door onze
gezamenlijke doelen én persoonlijke doelen
kan ieder kind zich op zijn of haar unieke
manier ontwikkelen.

bijna niet wachten tot 10.00 uur. De peuters
krijgen bij de eerste keer een peuterpas.
Daarin kunnen ze elke keer dat ze zijn
geweest een sticker plakken. Deze peuterpas
hangt thuis aan het prikbord of de koelkast
en herinnert ze steeds weer aan die leuke
school. Deze ochtenden zijn een groot
succes en zullen we volgend schooljaar zeker
voortzetten. De ‘eerste’ peuters zijn inmiddels
4 jaar en zitten nu bij ons in groep 1. Ook
hebben we al een aantal aanmeldingen van
peuters die de komende tijd 4 jaar worden.
De nieuwe peuterpas voor volgend
schooljaar is alweer klaar! Kent u peuters van
2,5 jaar of ouder? Laat het even weten, dan
kunnen ze ook een peuterpas ontvangen. Ze
zijn van harte welkom op onze
peutermomenten! Daar mogen ze vrijblijvend
meedraaien en proeven aan onze school.

Peuters draaien mee op De Wezeboom

Om dat te ontdekken mogen peuters vanaf
2,5 jaar elke maand een paar uurtjes
meedraaien. Een kijkje nemen in de school
en samen met papa of mama, de oppas of
bekende, de sfeer komen proeven. Alvast
spelen met onze leerlingen. We beginnen
deze momenten vaak in de kring. Samen
eten en drinken en soms luisteren naar een
prachtig verhaal. Daarna spelen, ontdekken
en onderzoeken. Wat kun je bijvoorbeeld
allemaal met een vliegenmepper? Wisten
jullie dat je hiermee hele mooie
verftekeningen kunt maken? Maar ook
buitenspelen is een favoriet. We horen terug
van de ouders dat de peuters regelmatig
vragen wanneer ze weer naar school
mogen! Ze kunnen op de bewuste vrijdag

Naast de peuterpas ontwikkelen we ook een
folder. Daarin staat in het kort aangegeven
waar we voor staan. Deze folder kunnen we
dan bij kinderopvang, consultatiebureaus,
huisartsenpraktijk en dergelijke neerleggen.
Zo blijft onze school bekend in de omgeving
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en kunnen ze niet om ons heen. Voor
iedereen is het mogelijk een gesprek en een
rondleiding te krijgen. Je kunt pas een goede
keuze maken wanneer je ook echt even hebt
‘gevoeld’ aan de school. Maak gerust,
geheel vrijblijvend, een afspraak.
Actieve school
Onze school is een actieve school. Leerlingen
leren het best door te ontdekken en te
onderzoeken. Ervaren of zien wat je hebt
geleerd. In de praktijk kijken wat de theorie
vertelt. De leerstof krijgt zo meer betekenis
voor onze leerlingen en ze zullen het zich later
nog kunnen herinneren. Zie hiervoor in deze
schoolkrant ook het overzicht van de
activiteiten die we de laatste maanden
hebben gedaan.
Digitalisering
Om de digitalisering in onze school een boost
te geven, hebben we onlangs 32
Chromebooks aangeschaft. Deze worden op
dit moment geïnstalleerd en aangepast aan
onze schoolomgeving. Na de zomervakantie
kunnen we ze volop inzetten. Het vak
rekenen kunnen we dan digitaal verwerken
en toetsen. Alle gegevens in één oogopslag
in beeld! Stimulerend voor de leerlingen en
duidelijk voor de leerkrachten. De leerlingen
worden hierdoor meer uitgedaagd en zullen
enthousiaster aan het werk gaan. We kunnen
beter aansluiten bij de persoonlijke doelen
van de kinderen en ze nog beter volgen.
Blijven bouwen aan onderwijs
We hebben afgelopen jaar veel bereikt. Er is
flink gebouwd aan het onderwijs binnen onze
school. Maar onderwijs staat nooit stil en we
zullen volgend jaar gewoon blijven bouwen.
Door steeds meer met de leerlingen in
gesprek te gaan, weten we steeds beter wat
hun doelen zijn. We kunnen beter inspelen op
wat het kind wil en kan. Natuurlijk zijn er nog
steeds opdrachten die gewoon moeten!
Maar ook dat moeten ze leren.
Door de actieve houding van de school, de
leerlingen én de ouders gaat het goed met
ons leerlingenaantal. Onze naam krijgt steeds
meer bekendheid binnen én buiten
Oosteinde. Op dit moment zitten we al 8
leerlingen boven de prognose. De teldatum
is 1 oktober, dus wie weet komen we nog
hoger uit! Het team is enthousiast en werkt

heel fijn samen. We zijn trots op deze school
en willen het beste uit uw kind halen!
Chantal Jurjens

De Wezeboom actief!
Wij als team van leerkrachten, leerlingen én
ouders willen graag het onderwijs uitdagend
en inspirerend houden. Alleen maar theorie
uit boeken halen, is verleden tijd. De
leerlingen gaan onderzoeken, het ervaren,
het doen! We proberen daar gehoor aan te
geven en dit steeds meer in praktijk te
brengen. Door bezoekjes, thema’s en
gastsprekers willen we bepaalde thema’s
meer laten leven bij de kinderen. Dan leren
ze er meer van en blijft het veel beter
hangen! We zijn hard in ontwikkeling en
bouwen steeds verder. In onderstaand
tijdsoverzicht een blik op wat we de laatste
maanden hebben gedaan binnen onze
school.
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Januari 2018:

Februari 2018:

-Gastles van Stichting Halt in groep 7-8:
voorlichting over wat de gevolgen kunnen zijn
wanneer je iets doet dat buiten de regels gaat…
-Theatervoorstelling in De Tamboer voor
groep 3-4: cultuurontwikkeling.
-Voorleesdagen: na een heerlijk ontbijtje kwam
meester Joost in alle groepen voorlezen!
Voorlezen is erg belangrijk voor alle kinderen
ongeacht de leeftijd.

-Project Olympische Spelen. Natuurlijk mogen de
ouders aan het eind een kijkje nemen om te zien
wat wij allemaal hebben geleerd.
-Valentijnsdag: blind daten met een boek!
Spannend hoor. Leesmotivatie!
-Danslessen groep 5-6 met als afsluiting een echte
wedstrijd. Dansen is ook bewegen!

Maart 2018:
-Wandelen voor Water door groep 7-8: ervaren wat het is om met 6 liter water op je rug 6 km te lopen. Er is
veel geld opgehaald voor SIMAVI!
-Bezoek rioolwaterzuivering door groep 7-8: hoe wordt ons water gezuiverd?
-Gastles rioolwaterzuivering in groep 5-6.
-Palmpasen: cultuur.
-Groep 5-6 brengt een bezoek aan de bibliotheek.
-Broedmachine in groep 1-2:
eieren, schouwen, uitkomen, kuikens!
-Leesvirusproject in groep 5-6: boeken lezen, vragen
beantwoorden en als afsluiting een echt feest.
Lezen is zo belangrijk!
-Nationale pannenkoekendag: opa’s en oma’s komen
eten op school. Kunnen ze meteen zien wat hun
kleinkinderen zoal doen. Betrokkenheid!
-Knotshockeytoernooi voor groep 3-4 en schoolvoetbaltoernooi voor 5 t/m 8: bewegen zorgt ook voor betere
concentratie!
-Opschoondag: samen maken we Oosteinde schoon!
Samenwerken levert snel resultaat!
-Kangoeroewedstrijd: enkele leerlingen uit groep 3 t/m
8 gaan de uitdaging aan om hele moeilijke rekensommen te maken!
Stimuleren en uitdagen levert extra motivatie op!
-Ontdekpad vissen: vraag maar eens……ze weten nu heel veel over de vis!
-Verkiezingen leerlingenraad: hoe werkt dat, een verkiezing? Staatsinrichting /burgerschap.
-Grote rekendag; rekenen met materialen en voorwerpen. Inzicht krijgen en: rekenen is ook heel leuk!
-Fietsencontrole: veilig in het verkeer.
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April 2018:
-Een schooldag zonder elektriciteit in groep 5-6. Duurzaamheid, waar gebruiken we eigenlijk allemaal
elektriciteit voor. Zelf ervaren is leren!
-Schrijfster Wieke van Oordt brengt een bezoek aan school: leesmotivatie.
-Sportdag groep 5 t/m 8 in Ruinerwold. Bewegen is belangrijk.
-Spelletjesochtend groep 1 t/m 4: bewegen en spelen is leuk en belangrijk.
-Koningsvoetbal in Koekange bij Vitesse. Voetballen tegen teams uit de omliggende dorpen; nog meer
bewegen en plezier.
-Buitenlesdag: leren kan ook buiten. Afwisseling, motivatie.
-Project derdewereldlanden: leren over andere culturen.
-Djembélessen: muziek, ervaren.
- Yogales groep 3-4: ontspannen en rust.
- Feestelijke ouderavond: optreden, voorstelling. Wat hebben we een talent op school. Culturele vorming en
samenwerking met Scala door ook lessen op school te geven.
- Eindtoets groep 8: hoe hebben onze leerlingen zich ontwikkeld de laatste 8 jaar! Trots op de leerlingen.

Mei 2018:
-Schoolkorfbaltoernooi voor groep 3 t/m 8: bewegen en samenspelen.
-Groep 3-4 bezoekt Zoo Bizar: beleven/ervaren, leren in de praktijk.
-Oosteinde Ontmoet: verbindingen leggen en elkaar leren kennen.
-Perenboomwandeltocht: gezelligheid, traditie en bewegen.
-Groep 5-6 bezoekt Karstenhoeve: geschiedenis, maar dan in het echt.
-Bloemenmarkt: gezelligheid, ontmoeten en geld ophalen voor de leerlingen van de school.
-Schoolkamp groep 5-6: gezelligheid met de groep, samen beleven.
-Leerlingencafé: leerlingen van de Leerlingenraad denken mee over de toekomst van Wolderwijs. Denkkracht
van kinderen.
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Juni 2018:
-Musical groep 7-8: talenten/voorstelling. Afscheid van de
basisschool. Cultuur.
-Schoolreisje groep 1 t/m 4 naar Sprookjeshof Zuidlaren:
eropuit, samen spelen, plezier maken. Er lekker even uit.
-Groep 5-6 gaat op beversafari: natuur, buiten leren en
beleven. Zien met eigen ogen.
-Sponsorzeskamp: De Rozebottel heeft de
kindergemeenteraad gewonnen en organiseert een activiteit
voor alle groepen 8 uit De Wolden. Ontmoeten.
-Slaapfeestje groep 7-8: werken aan eigen doelen en een
feestje houden als je je doel hebt behaald. Eigenaarschap.
-Groep 1-2 bezoekt camping De Toffe Peer: zelf ervaren wat
een camping is. Voelen, beleven, zien. Beter onthouden.
-Dorpsfeest Oosteinde: gezelligheid en verbinden. Soms is een
feestje ook gewoon leuk!
-Versierde wagens: elke groep zijn eigen wagen.
Groepsvorming/samen/feestje!

Juli 2018:
-Schoolkamp groep 7-8: samen het
schooljaar afsluiten, op pad.
-Afscheid groep 8: op naar het zetten
van de volgende stap! Afscheid nemen is
ergens anders opnieuw beginnen.
Nieuwe uitdaging.
-Schoolschoonmaak: samen ervoor
zorgen dat we schoon de vakantie in
kunnen.
-Op donderdagmiddag draaien we door.
We maken kennis met de nieuwe groep
van het nieuwe schooljaar. Alvast een
beetje wennen zodat we lekker de
zomervakantie in gaan.

Als je zo alle activiteiten op een rij ziet, hebben we heel veel gedaan. Het grootste deel
van de activiteiten had als doel er iets van te leren. De theorie van school in de praktijk
ervaren. Te onderzoeken of de theorie daadwerkelijk klopt. Soms is iets gewoon heel erg
leuk. Ook dat hoort erbij. Samen beleven, levert veel energie en kennis op.
Al deze activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door onze actieve ouders. Ze staan elke
keer weer klaar om als chauffeur mee te gaan, begeleider te zijn van een groepje en als
hulp bij activiteiten. Zonder de inzet van de ouders kunnen wij het onderwijs niet zo
betekenisvol maken. Wij zijn blij met onze betrokken en actieve ouders. We hopen dat we in
de toekomst een beroep op alle ouders mogen blijven doen! De kinderen zullen jullie
dankbaar zijn! En wij als team ook.
De eerste ideeën voor het volgende schooljaar krijgen alweer vorm. We zitten nog vol
inspiratie! Maar eerst voor iedereen een welverdiende vakantie. Rust uit, geniet, ga op
onderzoek uit en bouw de energie weer op! Vanaf 3 september gaan we er weer volop
tegenaan!
Chantal Jurjens
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GROEP 1 – 2
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GROEP 3 – 4
Op vakantie
Het is leuk op vakantie, heel leuk.
Weet je waarom ja of nee ik wel.
Ik ga het vertellen
Je mag laat opblijven
Je mag lekker eten
Je gaat gezellige dingen doen
Je doet andere dingen
Yannick, groep 3-4

Eilanden
Een Eiland is een land die los in de zee ligt onder een eiland zit een vulkaan. het grootste eiland
ter wereld is Groenland. Hawaï is een eiland en
texel en cuba en japan er zijn er heel veel. ik
ben nog nooit op een eiland geweest. ik wil
wel een keer naar hawaï en cuba en japan en
texel echt heel graag.
In hawaï palmbomen en strand en hele mooie
gebouwen en meren en zee rivieren en
fonteinen. En bergen en een rondleiding.
Van Sander Boxma, groep 3-4

ZuidAfrika
Kaapstad is een van de hoofdsteden van zuid Afrika. De
andere hoofdsteden zijn pretoria en Bloemfontein. Er
leven 55,91 miljoen mensen. En de vlag is dit. Een grappig
weetje er leven pinguïns. Afrika is een van de landen
waar ik ben geweest. Daarom typ ik over Zuid Afrika.
Er zijn nog heel veel dingen te weten maar dan moet je er heen gaan. Van Joep, groep 4

ik ben naar texel geweest en ik vond het heel leuk ik wil
nog een keer en ik ga nog een keer vrijdag daar heb ik zin
in en ik ga met de caravan en ik ga twee nachtjes en dan
gaan we al naar huis dat is jammer
Van Alyssa, groep 4
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Strand
Zand is eigenlijk strand op het strand liggen ook schelpen.
Als je op vakantie gaat ligt er meestal strand je kan een reis
boeken via internet of bij een reisbureau.
Je kan ook kiezen of je naar een eiland wilt gaan of naar
een land een eiland is bijvoorbeeld Kreta.
een land is bijvoorbeeld Afrika. een schelp is zoals deze.
hier zie je een foto van een strand en van schelpen
Jip, groep 4

Eiland
een eiland is een land wat omringd is door wateren Australia is geen! eiland maar een
continent.
er zijn ook schiereilanden en schiereilanden zijn eilanden die met het dunste stuk vastzitten
aan het vasteland maar Schiermonnikoog begint met schier van schiereiland maar
Schiermonnikoog is geen schiereiland. een eiland is een grote berg onder water en het
puntje steekt er bovenuit en dat is dan
een eiland. Van Mirre, groep 4

schiereiland

Eiland

.Einde.
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In groep 3 en 4 hebben wij K’nex. daar zit vaak wel
iemand in want je kan auto’s maken en andere
dingen en als je het aan juf vraagt mag je met z’n
3en maar meer niet dat is teveel. en wij hebben ook
een leeshoek en een reisbureau en kapla en een
schrijfhoek. wij zijn nu met 11 kinderen. Wij hebben 6
meiden en 5 jongens en het reisbureau daar kunnen 4
in maar vaak 3 en groep 3 tekent vaak en knutselt
vaak. Van Maud, groep 4
AnnaRens en Sam, groep 4
Ik lig op het
strand.
Dat vind ik fijn.
Ik vind het fijn
omdat het
lekker warm is.

Ik lig op het strand.
Ik vind het hier leuk
omdat het gezellig is.
En de zee is lekker.

Het schip was moeilijk te maken
maar ik vond het wel leuk.
Ik maak een nieuw schip.
Van Nick, groep 3-4

Het vakantieschip was moeilijk om te maken en
het duurde lang.
Ik vond het leuk om te maken en ik had er veel
plezier.
Ik wil ook een vogel maken.
Van Dylan, groep 4
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GROEP 5 – 6
Justin & David vertellen over kamp.
Nou kamp was heel leuk. Alle jongens sliepen bij elkaar. Maar David sliep bij zijn vader en Thorold
werd ziek. En toen zat hij buiten bij de tent. En toen moest hij overgeven. Toen sliep hij thuis. Maar
Héloïse werd ook ziek en die moest ook overgeven. En we gingen om 00:00 naar bed. We hadden
een luchtbed mee. En daar sliepen we op. En we waren heel vroeg wakker. En toen gingen we
wachten op ons ontbijt omdat we nog geen brood hadden en toen ging juf Arleen met de vader
van Carmen brood halen. Isa, Héloïse en Thorold kwamen weer. OO ja Isa had trouwens
heimwee dus die was ook naar huis gegaan. En we gingen marshmallows roosteren en we
hebben chips gegeten.
OO ja we hebben macaroni gegeten en dat was ook heel lekker.

Schrijfster Wieke van Oordt
Er was een schrijver bij ons in de klas ze
heette Wieke van Oordt
En ze schrijft ook boeken: niet zoenen,
geheim van de
dj
De regels van
floor en ze las
een boek voor
aan ons
En het boek
heette: het
geheim van de
filmster het was
een interessant boek om te lezen. En
ze had een presentatie over boeken
en ze had ook een nieuw boek
geschreven en het heette: het
geheim van de filmster. Ik vond het
zelf heel leuk
Van Anmar, groep 5
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Beversafari
Wij (5/6) zijn op beversafari geweest. De
beversafari was op 19 juni. Het was heel
leuk. We gingen erheen met juf Roelien,
juf Arleen, juf Jorien, Margreet (moeder
van Lieselotte), André (vader van Héloïse
en Thorold), Edwin (vader van Isa), Gert
(de vader van Esmée) en Hans (opa van
Anne). De beversafari duurde ongeveer
een uur. We gingen om half negen weg.
De rit duurde ongeveer 3 kwartier. Toen
we daar aankwamen kregen we een
uitleg door de meneer die onze gids was.
We gingen naar het Hunzedal bij
spijkerboor. Daar zijn we de natuur in
gegaan. Maar Anmar is in het water
gevallen. We hebben daar een oude
burcht gezien. Het heet de oude burcht,
omdat de bevers daar weg zijn gegaan. Ze zijn naar een andere burcht gegaan. Die hebben wij
ook gezien. Ook een vaderburcht. Daar zit vader bever in als het hem een beetje te druk wordt.
We hebben geen bevers gezien omdat die in hun burcht waren. We konden ze ook niet in de
burcht zien, omdat er heel veel takken op lagen.
EINDE
Van Anne en Jiline, groep 6.

Kamp
Kamp was heel leuk, maar we moesten best ver
fietsen naar de camping van Havelte. Toen we er
waren gingen de ouders de tenten opzetten.
En daarna gingen we met z'n allen naar het meer op
de camping. En we gingen toen naar het
buitenzwembad in Havelte.
En we hoorden toen dat het ging regenen we gingen
dus naar de receptie en daar gingen we harde
muziek luisteren.
We gingen daarna macaroni eten.
En toen gingen we bij het kampvuur zitten en we roosterden marshmallows boven het kampvuur
en we zongen liedjes en toen gingen we slapen.
En in de ochtend gingen we eerst naar de hunebedden daarna gingen we naar een grote
speeltuin en na dat we gespeeld hadden gingen we naar huis.
Gemaakt door Carmen Holtrop en Karlijn de Noo, groep 5
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Stagejuf Arleen
Interview met juf Arleen
1. Waarom ben je stagejuf geworden op O.B.S De Wezeboom? Omdat het de
dichtstbijzijnde school is.
2. Wat doe je allemaal als stagejuf op onze
school? De kinderen helpen met hun werk
en voor de juffen dingen maken en kopiëren.
3. Wat vind je leuk aan onze school ?
Kinderen.
4. Wat is je leeftijd? 19 jaar.
5. Waar woon je? Ansen.
6. Wat ga je na je studie doen?
Een opleiding in Zwolle (Social work)
(en die heet pedagogiek).
7. Wat is je doel na de stage?
Kinderen helpen.
8. Wat is je lievelingskleur? Pastelkleuren.
9. Heb je huisdieren? Ja wij hebben huisdieren, 2 honden (Donya en Luna),1 kat (Toffel),
kippen, parkieten en vissen.
10. Op welke basisschool heb je gezeten? Groep 1 tot 5 in Ansen het
Veurlaand. Groep 6 tot 8 in Ruinen het Oelebröd.
11. Wat was je middelbare school? Stad & Esch.
12. Wat is je leukste vak op school? Vroeger spelling nu pedagogiek.
13. Wanneer ben je geboren en waar? 17 mei 1999 in het ziekenhuis in Meppel.
14. Wat is je lievelingsvakantieland? Curaçao.
15. Heb je een vriend? Ja ik heb een vriend en hij heet Jordi en is 21 jaar.
16. Wat zijn je hobby's? Hardlopen, sporten, winkelen, dagjes uit.
17. Wat vind je het mooiste aan onze school? Hoe iedereen met elkaar om gaat. Jullie zijn
heel hecht.
18. Heb je broers/zussen? Tweelingbroer Aljan 19 jaar.
19. Wat lust je echt niet? Olijven courgette geitenkaas.
20. Lievelingseten? Sushi.
21. Werk je ook nog in andere groepen als stagejuf? In groep 3-4.
Dit was ons interview we gaan je heel erg missen als stagejuf
Gemaakt door Doris, Isa en Esmée, groep 6
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Hannika en Héloïse, groep 5
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GROEP 7 – 8
4 mei
Er gingen 4 kinderen van groep 7 naar de begraafplaats dijkhuizen. En dat waren Per Ove, Silas,
Anouk en Naomi en de rest was er niet. Daar waren ze eerst in de kerk toen hadden ze een
verhaal verteld over de vliegramp vlak bij Oosteinde en er was een vrouw uit Engeland. Iemand
van die familie heeft dat ongeluk meegemaakt en toen gingen ze een stille tocht naar de
begraafplaats maken en toen waren ze daar 1 minuut stil en toen mocht je een roos neerleggen
en toen ging je 2 coupletten van het Wilhelmus zingen en toen
gingen ze weer terug naar de kerk en toen gingen we naar huis.
Gemaakt door Naomi van Dijk, groep 7

Help We Zijn Het Bruidspaar Kwijt!
Donderdag 14 juni had groep 7/8 de musical. De musical ging over 2 bakkersfamilies. Familie
Bokkepoot en familie Bol. De ceremonie verloopt rustig…. Maar wat daarna gebeurt…. Het
bruidspaar is weg! Het waren 28 rollen dus sommigen hadden een dubbelrol. We hebben 3 keer
in café oosteinde geoefend. Het is fantastisch gegaan. We hadden maar 3 weken de tijd.
Veron en Noa, groep 8
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Feest Oosteinde
Hallo ik doe het over feest Oosteinde ik begin met vrijdag
Vrijdag: vrijdag begon met spelletjes. Die waren leuk. Het leukste was pingpongballetjes schieten.
Na de spelletjes kregen we eigenlijk pannenkoeken maar we waren te vroeg klaar dus we deden
de stoelendans en na de stoelendans kregen we de pannenkoeken. Na het pannenkoeken eten
hadden we de playbackshow. De juffen deden boer met swagger. ’s Avonds hadden we de bingo.
Zaterdag: we begonnen met de versierde wagens, wij deden beachparty. Helaas werden we 6de
van de 7 wagens. En ‘s avonds was de rodeostier. Daarna mocht iedereen.
Zondag: zondag begon met de brunch er waren allemaal broodjes van de Coop. En Stefan de
Leeuw bakte eieren. Na de brunch was de zeskamp. Oosteinde laatste kluft en de Wold Aa weg
werd eerste.
Hopelijk vond je het verhaal mooi
Groetjes Anouk Versteeg, groep 7

Jack en Freek
Ik doe het over Jack en Freek. Dat zijn onze puppy’s. Het zijn Jack Russels. Jack is een black and
tan en Freek is een bleu. Dan is die zwart met een blauwe gloed.
Zo zien Jack en Freek er
ongeveer uit…
Hopelijk vond je het
interessant om te weten.
Groetjes Anouk (groep 7)

Een nieuwe manier om je paard snel en gemakkelijk te beleren.
De join-up
De join-up is een echt heel snel werkende beleringsmanier. wij hebben het uit een waargebeurd
verhaal, daarom wouden wij er iets over vertellen. Hoe de join-up eigenlijk werkt. Wij willen graag
Tjalda beleren .
Stap/dag 1
Wat wij eerst gaan doen is het paard leren dat we bij het paard overal mogen aanzitten en
aanraken. Als hij/ zij doet wat niet mag gelijk straffen zo leert hij goede manieren. Daarna ga je
bezig in de bak, dan doe je hem los in de bak en maak je hem druk zodat hij gaat galopperen.
Dan laat je hem een paar rondjes galopperen dan draai je de rug naar hem toe totdat hij naar je
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toekomt, loop je een paar passen vooruit en dan hoop je dat hij achter je aan komt en je
vertrouwt.
Stap/dag 2
Dan pak je borstels, dekje, zadel en een hoofdstel. En je laat je paard aan de spullen
snuffelen/wennen. Voor deze oefening kan je het beste met 2 mensen zijn. Dan gaat iemand
naast het paard staan en de ander gaat hangen op de rug. Dat doe je een paar keer en je
paard zal er aan wennen maar de eerste keren zal hij het spannend vinden.
Stap/dag 3
Dan ga je hem voorzichtig borstelen en het dekje er voorzichtig op, let goed op dat hij kan
schrikken. Dan het zadel zachtjes, wij raden je aan om een licht zadel erop te leggen. Dan het
hoofdstel indoen, doe dit rustig en word niet boos als hij niet wil meewerken want dan kan hij al je
vertrouwen kwijtraken. Als je dat hebt gedaan ga/kun je er voor kiezen om er half op te gaan
hangen, doe dat een paar keer. Probeer dan je been er langzaam overheen te zwaaien en weer
terug ga nog niet in het zadel zitten doe dit ook een paar keer, let op hij kan wegschieten.
Stap/dag 4
Dag vier is de meest zware dag dan al die andere dagen, nu doe je alles op een dag en dan ook
nog es nieuwe dingen erbij leren. Dat is best zwaar voor een jong paard. Wat je nu gaat doen is
alles herhalen en dan ga je op een gegeven moment in het zadel zitten en kijken hoe hij of zij
reageert. Dan kun je ook gaan proberen je been aan te drukken en ook weer kijken hoe hij daar
op reageert. Dan kun je eigenlijk gewoon gaan rijden op een paard alleen zorg wel dat je soms
nog met vertrouwen bezig gaat.
Wij willen dit ook bij een onbeleerd paard proberen.
Gemaakt door Myrthe van der Zande en Marit Martens, groep 7

Slaapfeestje op school
Donderdag 21 juni had groep 7/8 geslapen op school,
omdat Veron, Noa, Alicia en Puk hun stappendoel hebben
gehaald. We gingen eerst alle spullen klaarleggen. Daarna
deden we een potje voetbal. En daarna gingen we film
kijken en sommigen gingen nog meer voetballen. En
daarna gingen we verstoppertje doen dat was het
allerleukst. We moesten om 23.30 slapen.
Veron, Noa, Puk en Alicia, groep 8
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Project 1 tegen allen
We doen mee met het project “1 tegen allen”. Hiervoor moeten
we 48 opdrachten uitvoeren.
We hebben een weddenschap met de bieb: als we de 48
opdrachten niet afkrijgen, dus als wij verliezen moeten wij de
schoolbieb opruimen.
En als wij winnen gaan we film kijken en krijgen we wat lekkers.
Door Auke van Wijk en Marc Grit, groep 7

Onze dieren
Pien
Pien is een hond van Thijn en op een avond ging ik en mijn gezin in de tuin zitten. En we zaten op
de trampoline maar er kwamen fietsers langs en Pien ging ze achterna. Hij sprong over een hekje
met punten maar Pien bleef met z’n achterpoot hangen en toen scheurde zijn vel en zijn spier
vanbinnen.
Toen liep mama naar de hond Pien want z’n been bleef aan de punt van het hek hangen. Toen
mama z’n been eraf haalde liep Pien een rondje en ging die liggen. Mama belde meteen de
dierenarts. En tilde mama Pien op, liep naar de auto en legde Pien op de achterbank.
Veulen
Om 2:15 werd ik wakkergemaakt door papa hij zei het veulen is geboren ik kwam aan in de stal. Ik
zag het veulen hij staat al zei ik. Mama zei dat ik er al in mocht dat deed ik en ik ging het veulen
aaien ik zei wat is hij mak.
Thijn Lubbers en Silas Nijsen, groep 7

WK VAN ONS
We hebben een WK op onze school wie gaat er winnen de
teams zijn
Rusland: Per Ove Jasper Anne Jiline Héloïse
Marokko: Koen Anouk Niek David Anmar
Costa Rica: Jarisch Marc Nick Doris Myrthe
Zuid Korea: Niels Hessel Justin Luna Alyssa
Brazilië: Jan Martijn Thijn Alicia Isa Lieselotte
België: Silas Perijn Marit Esmee en Joep
Je moet 2x tegen dezelfde en als je eerste uit de poule bent ben je in de finale
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Poule
A is Rusland
België
Brazilië
B
Costa Rica
Marokko
Zuid Korea
Uitslagen:
6e plek: Costa Rica
5e plek: Brazilië
3e/4e plek: België tegen Marokko→ wordt gespeeld op donderdag 12 juli
1e /2e plek: Rusland tegen Zuid-Korea → wordt gespeeld op vrijdag 13 juli
KONINGSVOETBAL 27 april in Koekange
WIE HEEFT Gewonnen: ECHTENEST. Wij werden 2de.
Door Per Ove, Niels, Perijn, Jan Martijn, groep 7-8

Feest Oosteinde
22 t/m 24 juni was er feest in Oosteinde.
22 juni om 9:00 gingen we naar de feesttent. We gingen ’s ochtends 6-kamp doen.
We gingen T-shirtjes maken en we deden rodeostier, door gaten schieten, blik gooien. En nog
veel meer. (Koen Remmelts)
Tussen de middag gingen we pannenkoeken eten. En deden we stoelendans.
Daarna was de playbackshow. Tot 17:00 ongeveer. En om 15:00 mocht je naar huis
Toen gingen we geld ophalen en het uitgeven bij de kermis. (Niels Versteeg)
Jasper en Damian hebben een aapje gekocht en toen gingen we met de aapjes in de
zweefmolen. De 1ste en de 2de keer ging het goed de 3de keer niet, toen pakten de jongens van
de zweef ze af en toen zetten ze de aapjes neer in de zweef.
De 4de de keer ging het ook niet goed toen liet het klittenband los toen kochten we nieuwen
aapjes en daarna hadden we nog 20 euro uitgegeven aan de zweefmolen. En ook nog 10 euro
uitgegeven aan snoep. En tijdens het opbouwen van de feesttent gingen Damian en Jasper van
het podium afspringen. (Jasper Nijsen)
De versierde wagens.
Wij werden Laatste. Groep 4 heeft gewonnen.
Groep 8 reed in een roze limousine (Jarisch Snijder)
Groeten van de jongens van groep 8
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Schoolkamp Schiermonnikoog groep 7 en 8
Schoolkamp 2018
We gingen vanaf 4 juli tot 6 juli op kamp naar Schiermonnikoog. We gingen in Lauwersoog naar
Schiermonnikoog op de boot de bootreis duurde 45 minuten. We hebben nog met een Engelse
man gepraat en Myrthe ging Nederlands met een Franse man praten we verstonden er niks van.
De juffen genoten van het uitzicht op de bovenkant van de boot. Silas gooide nog een stukje
brood in de buurt van Auke en de meeuw kwam tegen zijn gezicht aan. we kwamen bij de
minihaven van Schiermonnikoog en gingen van de boot. We haalden onze fietsen en ik en Anouk
hadden met de juffen een versnelling op onze fiets. We gingen als eerste naar ons huisje.
De meiden van groep 7/8 hadden een beetje ruzie over wie er boven mocht slapen, toen
maakten wij onze bedden op. Myrthe en Alicia en een paar jongens gingen voetballen het was
onze school tegen een andere school. Toen gingen we lunchen en daarna gingen we naar de
zee. ‘s Avonds had ik corvee met Anouk, Per Ove en Jarisch we gingen macaroni eten ik vond
het niet zo lekker. Daarna gingen we wadlopen iedereen vond het leuk en interessant.
We werden donderdag om ongeveer 8.00 wakker en gingen onze lunch inpakken. Daarna
gingen we naar een soort heide en daarna naar een museum we zagen onderweg nog een kar
met een dode kist er op. We gingen daarna naar een bunker.
We hebben een fotoshoot gehouden het waren mooie foto’s daarna gingen we naar het huisje
onze kleding voor het strand aandoen en Petra’s telefoon aan de lader. Daarna gingen we
kanoën en lekker zwemmen en toen weer naar het huisje en we gingen BBQ-en. Daarna gingen
we smokkelaar spelen in een minibos met heel veel bramenstruiken. Toen deden we nog een
stukje van de bonte avond en daarna ging juf Rianne nog een verhaal voorlezen en gingen we
naar bed de meiden waren aan het kletsen. We werden om 7.30 door Jeroen met pannendeksels
wakker gemaakt. Later op de middag gingen we naar de stad souvenirs halen we hebben hele
leuke dingen gekocht en we hebben daarna patat gegeten. Koen, Jarisch en Per Ove hadden
een mooie fluit gekocht.
Gemaakt door Myrthe van der Zande, groep 7
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Kamp groep 7 en 8 : wisten jullie dat…..?
-

-

-

Perijn superhoog kan slingeren aan een touw boven het water?
Thijn op zoek ging naar kamers op de veerboot, maar deze er niet waren? Dat hij net de
film Titanic had gezien?
Er geen fietsongelukken zijn gebeurd, maar dat Petra haar fiets kan laten steigeren als een
wild paard?
Geef Per Ove, Thijn, Jasper en Hessel een Wad, dan beleef je Wat?
Jarisch zomaar een schoen vindt op het strand en deze nog aantrekt ook?
Silas bovengemiddeld gek is op kwallen?
Dat Auke op het wad schelpjes zocht om te eten?
Jeroen er opgemaakt door Myrthe en Anouk, erg goed uitziet?
Juf Natasja en Marjolein de meeste kilometers hebben gefietst?
Koen, Jarisch en Per Ove een blokfluit hebben gekocht en beslist talent hebben om
slangenbezweerder te worden?
Naomi superstoer is in het bos – in het donker!?
Juf Rianne geen ‘hero’ is met honden?
Niels en Jarisch erg fanatiek zijn met golfje springen?
Silas telkens de politie tegenkwam en bij de boot maar een selfie met de politie heeft
gemaakt- maar er zelf niet op is gekomen?
De planning voor de bonte avond geheel en al in handen lag van Alicia?
We niet meer weten hoe Jan Martijn heet: is het nou Jannie, Jan of JM?
Als Jeroen blaft als een hond, Marc daar het hardst van schrikt?
De ouders en de juffen een weddenschap hadden wie op het strand het eerst zou vragen
wanneer we weer zouden gaan?
Marit en Myrthe best zouden willen paardrijden over het
strand?
Veron kan overleven op snoepjes?
Puk als een fotomodel op de foto is gezet door Petra? En
dat van alle meisjes van groep 8 zulke mooie foto’s zijn
gemaakt?
Noa en Jasper bijzonder goede ‘cocaïne-en-wietsmokkelaars’ zijn?
Koen Schiermonnikoog al erg goed kende?
We best medelijden hadden met juf Josje, die direct na het
kamp moest werken?
Alle kinderen in de zee over hele grote golven hebben
gesprongen?
Marjolein nota bene door haar eigen kinderen juf werd
genoemd?
De benen van Petra eruit zagen of ze was aangevallen
door een tijger? Maar dat dit de schuld was van de
bramenstruiken?
Hessel na het wadlopen
We veel fazanten, maar ook hazen hebben gezien?

Door Marjolein
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Schoolkamp 2018
Groep 7/8 ging van 3 juli tot 6 juli op kamp naar Schiermonnikoog. We moesten eerst anderhalf
uur in de auto naar Lauwersoog. Daarna moesten we wachten op de boot, toen de boot
aankwam gingen wij op de boot. In het begin was het heel rustig, maar daarna werd het al snel
druk. Wij vonden het heel leuk op de boot. Wij (Veron, Noa, Puk, Myrthe, Marit) zaten helemaal
achteraan op de boot en de rest van onze groep zat helemaal vooraan op de boot. We
moesten vijfenveertig minuten op de boot, daarna kwamen we aan op Schiermonnikoog.
Toen we aankwamen op Schiermonnikoog moesten we eerst even wachten en daarna moesten
we onze fietsen ophalen. We hadden onze fietsen, daarna gingen we naar onze
Kampeerboerderij. Onze kampeerboerderij heette De Oorsprong. Eerst gingen we naar onze
kamers, toen we daar waren moesten we onze bedden opmaken. Als we die klaar hadden,
mochten we gewoon zelf kiezen wat je ging doen. Die avond gingen we macaroni eten en
daarna gingen we wadlopen. Wij vonden het wadlopen heel leuk maar je werd er wel heel vies
van.
Donderdag werden wij (meiden) wakker om acht uur. Toen we hadden ontbeten, moesten we
ook gelijk de lunch klaarmaken omdat we die dag heel veel gingen fietsen. We wilden naar de
vuurtoren maar toen we daar aankwamen was hij dicht. Daarna gingen we naar het
bezoekerscentrum daarna gingen we naar de bunker van de 2 e wereldoorlog. Daar gingen we
een fotoshoot houden🙂. We gingen daarna naar het strand er lagen heel veel kwallen op het
strand we gingen ze ontleden. Op het strand hadden we ook een fotoshoot. We bleven daarna
nog even en toen ging het 1e groepje alweer weg.
’s Avonds gingen we ook barbecueën, wij vonden dat heel lekker. Wij vonden de speklappen
heel lekker! Toen hadden we de bonte avond. Daarna gingen we een heel leuk spel doen dat
douanespel heet. We waren daarmee bezig tot elf uur. Toen dat klaar was moesten we de bonte
avond nog afmaken.
Vrijdag werden we om half acht wakker, we moesten eerst al onze spullen inpakken toen dat
klaar was, gingen we ontbijten. Na het ontbijt gingen we naar een dorpje, daar gingen we
souvenirs kopen. Iedereen had wel wat anders gekocht alleen Koen, Jarisch en Per Ove hadden
allemaal een fluit gekocht. Toen we klaar waren moesten we even wachten totdat de rest er
weer was. Daarna gingen we nog patat eten. Toen fietsten we terug naar de boot. Op de boot
gingen Alicia en Puk naast elkaar zitten helemaal bovenin. Eerst zaten Veron, Myrthe en Noa ook
bij ons. Toen we aankwamen moesten we eerst even blijven zitten. Daarna moest iedereen de
eigen bagage pakken en bij zich houden. Alle vaders en moeders die ons ophaalden stonden
daar klaar. Die brachten ons naar school en daar stonden alle vaders en moeders.
Gemaakt door Puk Lubbers en Alicia Bakker, groep 8
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Groep 8 naar het voortgezet onderwijs
De kinderen van groep 8 zullen onze school verlaten en kijken uit naar een nieuwe, spannende,
leerzame tijd op het voorgezet onderwijs. Hieronder vertellen alle leerlingen van groep 8 op welke
school ze hun schoolcarrière voort zullen gaan zetten. Veel succes en vooral heel veel plezier
allemaal!

Stad&Esch
Ik ga volgend jaar naar Stad&Esch, daar ga ik havo doen. Mijn klas heet H1A en er zitten 30
kinderen in mijn klas. Ik heb 27 juni ’18 de kennismakingsdag. Als ik volgend jaar
naar Stad&Esch ga krijg ik ook een eigen laptop, dat is wel fijn want de computers van school zijn
echt prut!😐
Na de kennismakingsdag…
Gisteren (27 juni) heb ik mijn klas ontmoet. Ik vind dat ik
een hele leuke klas heb en ik heb al heel veel nieuwe
vriendinnen. Mijn mentor heet Mevr. Raterink.
Van Alicia Bakker, groep 8

Dingstede
Ik ga naar Dingstede.
Ik ga naar het niveau Atheneum. Ik heb bij Dingstede,
Terra en Stad en Esch gekeken. Ik had eerst voor Het
Groene Lyceum gekozen, maar dat heb ik veranderd
naar Dingstede. In groep 7 had ik VWO advies. En in
groep 8 ook.
Van Jarisch Snijder, groep 8
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Terra
Ik ga naar terra het groene lyceum, op HAVO niveau.
Op het groene lyceum krijg je aan het einde een MBO 4 diploma.
Je hebt 2 gebouwen: 1 gebouw waar de 1ste en 2de-jaars in zitten,
En het 2de gebouw waar de 3de en 4de-jaars in zitten.En in je 2de jaar ga je een soort van op kamp.
Je mag dan kiezen: skiën in Oostenrijk, Raften in Tsjechië en klimmen in Frankrijk.
Ik ging ook nog kijken bij Dingstede en Stad & Esch.
Ik dacht eerst dat ik naar Dingstede zou gaan maar vond het minder leuk dan gedacht.
En Stad & Esch is toen we naar het biologielokaal gingen, we waren daar klaar en konden de
weg niet vinden, dus toen hadden we een docent moeten vragen om de uitgang te vinden en
dat is voor mij de reden dat ik niet naar Stad & Esch ga.
Jasper Nijsen, groep 8

Stad&Esch
Volgend jaar ga ik naar Stad&Esch. Dat is het gedeelte: Lyceum. Samen met Noa Spans ga ik
naar VWO. Woensdag 27 juni ’18 ben ik naar de kennismakingsdag geweest. En onze
klassenmentor is Mevr. A. Kuiper. De lijst met alle namen van de kinderen in onze klas hebben we
al gekregen. Het zijn in totaal 30 kinderen. Ik heb super veel zin in de middelbare school!
Veron Nieuwenhuis, groep 8

Dingstede
Het is een leuke school met de niveaus: TL - TL/HAVO - HAVO – HAVO/VWO – VWO.
Ikzelf ga naar Dingstede, omdat ik bij Stad & Esch en Dingstede heb gekeken maar ik had de
voorkeur 100% naar Dingstede.
Ik had bij Dingstede de vakken toen ik ging kijken: Gym, Geschiedenis en Wiskunde en je kreeg
een consumptiebon (Voor wat te drinken, ik had cola genomen)
Bij Stad & Esch moest je het zelf maar uitzoeken en had je voetstappen en ik verdwaalde soms in
de school, ik vond dat maar niks.
Mijn niveau is HAVO, ik had in groep zeven het advies HAVO/VWO, dit jaar had ik als advies
HAVO gekregen.
Ik dacht ten eerste dat ik veel zou twijfelen over Stad & Esch of Dingstede maar ik vond Dingstede
meer een school voor mij.
Van Koen Remmelts, groep 8

Terra
Volgend jaar ga ik naar terra. Daar ga ik groen doen.
En Jasper gaat ook naar terra toe. Maar ik kom niet bij Jasper in de klas.
Niels Versteeg, groep 8
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Stad&Esch
Volgend jaar zit ik op Stad&Esch. In het gedeelte: het Lyceum. Ik ga naar VWO en mijn klas heet
A1A en er zitten 30 kinderen in. Ik kom samen met Veron Nieuwenhuis in de klas. Onze mentor
heet mevr. A Kuiper. Ik vind het leuk om naar de middelbare school te gaan met Veron.
We hadden woensdag 27 juni een kennismakingsdag.
We gingen eerst naar een apart lokaal. En toen deden we een paar spelletjes waarbij je de
namen van je klasgenoten moest onthouden. Toen liepen we door het Lyceum heen en liet ze
ons de theaterzaal zien. Onze mentor is Mevr. A Kuiper. Zij is theaterdocent en ze is heel aardig.
Noa Spans, groep 8

Stad&Esch
Ik ga volgend jaar naar Stad&Esch, er zitten bij mij 28 kinderen in de klas. Ik ga naar
beroepscollege. Volgend jaar ga je met je eigen laptop werken, ik vind dat fijner dat ik een
computer krijg, omdat de computers op school niet fijn zijn. Ik zit in klas BK1A en dat vind ik wel
een leuke klas ik ben al naar de kennismakingsdag van 27 juni geweest en ik vind het een hele
leuke klas. Je moest bij kennismakingsdag in de aula verzamelen bij je mentor en met alle
kinderen die in je klas zitten, we gingen toen naar een lokaal toe en daar gingen we ons eerst
voorstellen. Daarna moesten we een bordje maken met je naam erop. Toen dat klaar was gingen
we naar beneden om de Stad&Esch shirtjes te passen voor gym.
Puk Lubbers, groep 8

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, Sandra Holtrop-de Haan, Joost Kaper, Aletta Oudman.
De redactie is bereikbaar op schoolkrant@dewezeboom.nl.

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
De oudergeleding van de MR is te bereiken via: MR@dewezeboom.nl
De leerkrachten van de MR zijn te bereiken via: Rianne: rianne.tjarks@wolderwijs.nl
Saskia: saskia.deboer@wolderwijs.nl. De OR is te bereiken via: OR@dewezeboom.nl

