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VOORWOORD
steeds beter de weg in deze software. Een
mooie vooruitgang.

En dan staan we alweer voor onze eerste
schoolkrant van dit schooljaar. We hebben
net Sinterklaas uitgezwaaid en de
kerstbomen staan weer in de groepen.
Een gezellige, maar drukke tijd.
De kop van het schooljaar 2018-2019 is eraf.
Ons ‘oude’ team is aangevuld met nieuwe,
enthousiaste leerkrachten. We hebben een
mooi schooljaar voor de boeg. Voor de
groepen 5 t/m 8 hebben we een
Chromebook tot onze beschikking. Mede
dankzij een bijdrage van de Ouderraad
hebben we voor elke leerling een device.
Ze maken rekenen op deze Chromebooks.
De leerkracht kan via een dashboard precies
volgen hoe een leerling zijn of haar werk
maakt. Directe feedback, ook door de
leerlingen zelf! Ze kunnen direct zien of een
opgave goed of fout is beantwoord. Bij een
goed antwoord betekent dit vertrouwen voor
de volgende som. Is een antwoord fout, dan
heb je nog een kans om het juiste antwoord
in te vullen.
Je ziet dat leerlingen sneller om uitleg vragen
omdat ze het werk graag goed willen
maken. Daarnaast zien ze aan het eind van
de sommen het percentage dat ze goed
hebben gedaan. Dat stimuleert om jezelf
steeds weer te verbeteren. De leerlingen zijn
enthousiast en gemotiveerd en we vinden

We zijn dit schooljaar vol enthousiasme
gestart met International Primary Curriculum
(IPC). Wat is dat leuk om te doen.
De leerlingen komen zelf met vragen en
onderzoeken hoe iets zit. Gemotiveerde
leerlingen én leerkrachten. Kreten als: “Yes,
we gaan IPC’en!” en: “Is het nu al tijd?”,
horen we geregeld. Ze gaan thuis door met
uitzoeken en onderzoeken. We merken dat
de lesstof beter blijft hangen en dat ze steeds
beter kunnen samenwerken, overleggen en
onderzoeken. We leren elke dag bij. Ook wij
als leerkrachten. Dat is toch heerlijk. Van en
met elkaar leren, maakt leren leuk!
Mede dankzij de schilders en heel veel
ouders hebben we de school een nieuw jasje
gegeven. Binnen een week waren alle
lokalen, de middenruimte en de gangen
geschilderd. Fris en opgeruimd verder. Zonder
jullie hulp hadden we dit niet kunnen
realiseren. Fijn dat we zulke betrokken ouders
hebben zodat we het onderwijs voor onze
kinderen fijn kunnen maken.
Een extra compliment voor de leerkrachten.
Ze hebben in hun vakantie heel wat uren
doorgebracht in de school zodat we op
maandag ‘gewoon’ weer onze lessen
konden geven. Prachtig om het
enthousiasme en de veerkracht te zien. Ik
ben trots op ons team. Een team met veel
ambitie en oog voor de kinderen. Een genot
om mee te werken.
De kerstvakantie staat voor de deur. Nu echt
de vakantie gebruiken om te ontspannen, de
rust te pakken en nieuwe energie op te
doen. Echt verdiend! Wij wensen iedereen
een fijne, gezellige periode toe!
Even terugkijken naar het afgelopen jaar en
dan op naar 2019! We hopen dat dit jaar
(nog) mooier wordt dan afgelopen jaar.
Maak er samen een UNIEK jaar van.
Chantal Jurjens
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VANUIT DE MR
Vorig jaar, rond deze periode, lag er sneeuw
op straat. Nu vele plassen en natte bladeren.
Desalniettemin kunnen de kinderen heerlijk
buiten spelen.
Het plein zal nog flink onder handen worden
genomen, want de Speeltuinvereniging is
druk bezig met het regelen van mooie
speeltoestellen.
Sinterklaas is net weer vertrokken uit ons land
en de kerstbomen staan alweer in de klassen.
Ondanks de drukte brengt deze periode toch
ook weer veel gezelligheid met zich mee. En
gezellig is het wel op de Wezeboom!

Op de Zakelijke Ouderavond hebt u ons
jaarverslag kunnen lezen.
Actuele onderwerpen zijn nog:
- Schoolschoonmaak
- Promotie Wezeboom (o.a. folder)
- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
- M en E toetsen
- Evaluatie IPC, digitale rekenmethode
- Digitalisering onderwijs
- Onderzoek naar fusie obs Hoogeveen en
Stichting Wolderwijs
- Inzet (stakings)gelden, werkdrukgelden
Wij horen veel enthousiaste verhalen vanuit
allerlei richtingen over IPC. Het is erg fijn om
te zien hoe dit onderwijsconcept de kinderen
én leerkrachten inspireert.
Mocht u nog goede
ideeën of opmerkingen
hebben voor de MR, dan
kunt u ons dit laten weten
door een mailtje te sturen
naar:
mr@dewezeboom.nl.
Nu rest het mij alleen nog u hele
fijne dagen toe te wensen met een uniek
en inspirerend 2019 toegewenst!
Saskia de Boer (voorzitter MR)

Onlangs is de binnenkant van de school in
een geheel nieuw jasje gestoken. De school
ziet er weer heerlijk fris en opgeruimd uit.
Verder hebben we ook dit jaar weer een
aantal nieuwe leerlingen mogen
verwelkomen. Het gaat goed met de
Wezeboom, want wij zitten al 8 leerlingen
boven onze prognose.
De Medezeggenschapsraad (MR) is
inmiddels 2 keer bij elkaar gekomen. Vele
verslagen, protocollen en plannen zijn al de
revue gepasseerd.
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OR NIEUWS
Het is alweer december. Dit is een maand
waarin vooral voor de kinderen veel
gebeurt. De Sint op bezoek, de kerstboom
optuigen, feestjes vieren en de
Babbelkrant komt uit.
Terwijl ik een stukje voor de Babbelkrant
schrijf, staat de kerstboom in de kamer en
komt er gezellige kerstmuziek uit de radio.
December is een maand waarin je als
volwassene ook even stil kan staan en gaat
nadenken over het afgelopen jaar.
Na een lange, warme zomer gingen de
kinderen in september weer naar school
waarbij we traditiegetrouw zijn begonnen
met de viswedstrijd. En wat voor een
wedstrijd!
Overdag kregen de kinderen visles en bij de
wedstrijd konden ze alles wat ze hadden
geleerd in de praktijk brengen. Wat een
enthousiaste mensen van de visvereniging:
hengels mee, voer mee en vissen maar!
Wanneer de kinderen een vis hadden
gevangen, keken ze op de viskaart welke vis
het was. Ook leerden ze hoe ze de vis van de
haak konden halen.
Er kwamen verschillende ouders en juffen
een kopje koffie drinken terwijl de kinderen
stonden te vissen. Persoonlijk vind ik dit altijd
een gezellig moment. Even samen kletsen
over de afgelopen vakantie en het komende
schooljaar waarin de kinderen (en ons als
ouders) weer van alles te wachten staat!
In het begin van het schooljaar vergadert de
Ouderraad (OR) verschillende keren om het
jaar te bespreken en de taken te verdelen.
We beginnen in september al na te denken
over de verschillende activiteiten die dit
schooljaar op de planning staan.
Er is contact gezocht met Spanje. Zou de Sint
ook dit jaar de Wezeboom willen bezoeken?
En zo ja wanneer heeft hij tijd voor ons. Zou
het lukken om 5 december te komen? Hij
heeft het al zo druk die dag! Als hij er dan
toch is, neemt hij dan wel voldoende en ook
wel de juiste cadeautjes mee? Dit feest

hebben we inmiddels achter de rug en als ik
me niet vergis, had hij voor ieder kind iets
moois meegenomen.
Helaas hoort afscheid nemen ook bij het
eerste deel van het schooljaar. Tijdens de
Zakelijke Ouderavond namen we afscheid
van Esther Buld en Carmen Versteeg. Zij
hebben zich jaren ingezet voor de OR en
daar zijn we erg blij mee! We hebben ze
hartelijk bedankt en zullen ze missen.
Gelukkig hebben we tijdens dezelfde
Ouderavond ook 2 nieuwe leden in ons
midden verwelkomd. Andre Hilbers en
Janneke Rotteveel deden al een tijdje mee
om alvast te wennen en wat taken te kunnen
overnemen, maar zijn sinds november onze
nieuwe OR-leden.
De kerst staat nu voor de deur, de bomen
staan weer in de klas. De invullijsten voor het
kerstdiner hangen bij de lokalen. Voor het
eerst gaan we met alle kinderen samen eten,
iets waarvan ik denk dat het goed bij onze
school past. Samen, groot en klein, juffen en
hulpouders, laten we er een gezellige avond
van maken!
Eenieder die ons helpt bij het organiseren van
de verschillende activiteiten: bedankt voor al
jullie hulp! Het was een gezellige eerste helft
van het schooljaar en ik hoop dat het
tweede deel net zo leuk en gezellig wordt!
Fijne feestdagen en een liefdevol, gezond
2019 toegewenst!
Henriët Luten, voorzitter Ouderraad
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Betekenisvol leren met IPC
Sinds dit schooljaar is de Wezeboom gestart
met IPC. Dit staat voor International Primary
Curriculum. Een programma voor het
basisonderwijs dat nauw aansluit op de
ontwikkelingen in 21ste eeuw. Effectief leren
staat centraal. Hoe is de start verlopen? Een
rondje langs enkele leerkrachten van het
Wezeboomteam.
We beginnen bij Janneke van der Veen,
leerkracht van groep 3-4. Zij is IPCcoördinator op school. “Kortgezegd is IPC
een manier van thematisch werken met de
zaakvakken. Hierdoor kunnen kinderen beter
verbanden leggen tussen de verschillende
vakken. We hebben in groep 3-4 nu
bijvoorbeeld het onderwerp ‘kerst’ aan de
hand van geschiedenis, ICT, techniek en
internationaal. Door alles samen te pakken,
krijgt het meer betekenis en blijft het beter
hangen.
De startperiode is heel goed verlopen. Het
team is zo enthousiast. Dat is fijn want dan ga
je ervoor. In het lesgeven zorgt het er voor mij
voor dat ik nog meer ga kijken naar
verbanden, dieper op dingen in ga. Het
betekenisvol maken en vanuit doelen
werken. Aan de kinderen merk ik dat ze meer
creativiteit durven te gebruiken, want dat
mag. Ze zijn zo gemotiveerd! We zijn natuurlijk
net begonnen. Er is nog zoveel te leren. Het is
een proces van 2 jaar. Dan heb je een basis.
We hebben nog een mooie weg te gaan!”
Rianne Tjarks, leerkracht groep 7-8: “Wat ik
positief vind aan het werken met IPC, is dat er
veel mogelijkheden zijn tot samenwerking
met iedereen. Dus niet alleen met vriendjes
en vriendinnetjes. Een ander pluspunt is dat
kinderen veel eigen inbreng kunnen hebben.
Daar krijgen ze met IPC veel mogelijkheden
voor. Ik merk dat ze de leerwand vaak
bekijken en er buiten de lessen ook mee
bezig zijn. Een aandachtspunt vind ik nog wel
om buiten de kaders te denken. Nu volgen
we nog heel officieel wat IPC ons
voorschrijft.”
Natasja Nijland, leerkracht groep 7-8 vertelt:
“Het is veel breder dan bijvoorbeeld een les
aardrijkskunde. We zijn nu bezig met het

thema ‘onderzoeken’. De kinderen
onderzoeken, doen proefjes. Dat kunnen ze
weer meenemen naar een volgend thema.
Het geeft meer inzicht, valt in elkaar. IPC is
betekenisvol.
In groep 7-8 is het voor ons wel een uitdaging
de kinderen in groepjes te laten
samenwerken. Het leren iets van een ander
aan te nemen. Dat je ideeën van een ander
niet afkraakt, maar ervoor openstaat.”
Mariska Bolding, leerkracht groep 1-2: “In de
kleutergroepen laten we de doelen
terugkomen in de speelhoeken. Bijvoorbeeld
het doel ‘tellen tot 10’. De kinderen kunnen
dat in elke hoek oefenen, steeds op een
andere manier. Wat ik soms lastig vind, is om
met de doelen in te breken in hun eigen spel.
Ze hebben bijvoorbeeld zelf al een spel in
hun hoofd met een pietenpak. Als ik dan kom
met ‘hoeveel pietenpakken zijn er?’, is het:
‘we zijn nu aan het spelen’. Ik vind IPC een
mooi concept. Wel moet je er goed over
nadenken hoe je een thema uitdagend
maakt.”
Roelien Vos, leerkracht groep 5-6: “Wat ik zie,
is dat kinderen door het IPC-programma
meer zelf gaan nadenken. Ze worden hiertoe
geprikkeld, meer dan voorheen. Ik vind het
mooi dat het gaat om het proces en niet om
het eindproduct. Niet alleen maar weetjes
leren, maar ook anders gaan denken. In
stappen leren. Het gaat er niet zozeer om dat
je iets moois maakt, het gaat meer om de
inhoud. Kinderen worden zich bewust van het
leerproces.
Voor mij heeft het als toegevoegde waarde
dat het meer gepersonaliseerd en adaptief
leren is. Ieder kan groeien op een eigen
manier.
Het is een andere manier van werken. Als
leerkracht is het daarom wel een uitdaging
te vertrouwen op het feit dat de kerndoelen
van het onderwijs gedekt zijn. Ook vergt het
nu nog veel voorbereidingstijd. Inlezen,
materialen bij elkaar verzamelen. Een kwestie
van goed plannen.”
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10 VRAGEN AAN…
(meester) Joost Smets

bedacht dat je best een nachtreis kunt
organiseren. Visit Norway vond het idee zo
origineel dat ze me in november op het
Noorse consulaat hebben uitgenodigd.

Waar ben je geboren en op welke school zat
je?
Ik ben geboren in Eindhoven en zat op
basisschool Sint Jan in Duizel (NoordBrabant). Daarna VWO op het Rythovius
College in Eersel.
Met wie woon je?
Ik woon al 18 jaar samen met Eva. We
hebben twee kinderen: Ilva (9) en Rune (7).
We hebben ook huisdieren: onze kat Mačka,
twee loslopende konijnen die zich slecht
laten vangen en een onbekend aantal
kippen en hanen.
Hoe lang ben je bij het onderwijs betrokken
geweest?
In 2005 gaf ik voor het eerst les (practica
hersenen ontleden op de Radboud
Universiteit niet meegeteld). Dat was in groep
3 in Nijmegen. Toen we naar Drenthe
verhuisden, heb ik eerst een jaar in Ruinen en
Koekange gewerkt en daarna 5 jaar in
Ansen. Toen deze school dichtging, mocht ik
op de Wezeboom aan de slag! In Oosteinde
heb ik 5 jaar lesgegeven aan groep 7, groep
5/6 en groep 7/8.
Wat doe je nu voor werk?
Sinds begin 2018 heb ik mijn eigen reisbureau:
TOT HIER EN VERDER. Ik organiseer reizen voor
mensen van wie het allemaal wel eens
anders mag. We gaan bijvoorbeeld naar
landen die eigenlijk niet bestaan en waar je
op de basisschool nooit over zult leren, zoals
Abchazië en Transnistrië.
Bij sommige reizen is de manier van reizen
anders. In Noorwegen wandelen we
‘s nachts en slapen we overdag. Boven de
poolcirkel is het 24 uur per dag licht in de
zomer, dus waarom zou je per se overdag
reizen? Blijkbaar heeft niemand eerder

Wat is het leukste dat je met je werk hebt
meegemaakt?
In augustus en september van dit jaar mocht
ik een reis organiseren naar de Nomad
Games in Kirgizië. Ik mocht zelf mee als gids
en zag bizarre sporten als Kok Boru. Een soort
rugby te paard, maar dan met een dode
geit in plaats van een bal. Ik werd in yurts
uitgenodigd om paardenmelk te drinken
(niet echt een aanrader) en heb ook nog
veel van Kirgizië en Kazachstan gezien. We
deden soms alsof we van de krant waren en
daar trapten de agenten bij de
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paardenrenbaan meestal in. Dan stonden
we pal bij het hek en galoppeerden de
paarden waarop ze allerlei stunts uitvoerden,
vlak voor onze neuzen voorbij.
Wat wilde je vroeger worden?
Na een korte periode waarin
onderwaterfotograaf me erg leuk leek, wilde
ik al vanaf de basisschool bioloog worden.
Dat is ook gelukt, maar na mijn studie ben ik
de Pabo gaan volgen om les te geven in het
basisonderwijs. Ik hou nog steeds erg veel
van dieren, vooral van reptielen en
amfibieën. Op reis zoek ik er altijd naar. Deze
zomer waren we bijvoorbeeld met ons gezin
in Marokko en daar heb ik een kameleon
gevangen. Die veranderde echt van kleur
toen Ilva hem vasthield!
Wat vind je leuk om te doen na(ast) je werk?
Reizen organiseren is nu mijn werk, maar ook
mijn hobby. Ik hou vooral van Oost-Europa en
de landen die vroeger bij de Sovjet-Unie
hoorden. In de zomervakantie in 2019 willen
we door Oekraïne naar Rusland rijden. Daar
willen we naar de Noordelijke Kaukasus. Dat
is een ontzettend interessant gebied waar
bijna nooit buitenlanders komen. Aan Engels
heb je eigenlijk niks op veel plekken in
Rusland, Centraal-Azië en de Kaukasus.
Daarom hebben Eva en ik lessen Russisch
gevolgd. Ik vind het erg leuk om een nieuwe
taal te leren. Huiswerk maken is leuk als je iets
echt interessant vindt!
Verder luister ik graag naar metal. Ik ga soms
naar concerten in Nederland en festivals in
het buitenland. Intussen luistert Rune ook
naar sommige metalbands, zoals de
piratenmetal van Alestorm of Skálmöld uit
IJsland. Eigenlijk hebben mijn andere hobby’s
ook met reizen te maken: ik lees er graag
boeken over en maak fotoboeken van onze
reizen.
Waar heb je een hekel aan en waarom?
Paardenmelk. En paardenmelkijs. Dat is net
alsof je bevroren kots zit te eten.

Wanneer had je voor het laatst de slappe
lach en waarom?
Of het echt de laatste keer was, weet ik niet,
maar in Legoland in Denemarken kwam ik
niet meer bij toen de Ice Pilots School startte.
Bij deze attractie programmeer je zelf de
bewegingen die je maakt. Er stonden vijf
Legoblokjes op het computerscherm: het
eerste stond stil, het tweede wiebelde een
beetje en het vijfde blokje stuiterde het hele
scherm over. Natuurlijk kozen we blokje vijf.
Daarna mag je van het volgende scherm
een aantal moves selecteren. Toen de
beugel over onze borst werd geschoven en
het platform onder onze voeten weggleed,
zwiepten we meteen omhoog en achterover
de zaal door.
Wat is je wens voor de school?
Dat kinderen het zo leuk vinden op de
Wezeboom dat ze graag vertellen hoe cool
hun school is als ze met jongens en meisjes
praten die ergens anders op school zitten.
Niet om op te scheppen, maar omdat ze het
echt vinden.
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STAGIAIRES
Noëlle van der Sligte

vakgebieden zoals aardrijkskunde en
geschiedenis bij dat thema horen, vind ik
geweldig! De vrijheid die kinderen krijgen om
te ontdekken en het zelf initiatief nemen
waardoor kinderen veel gemotiveerder aan
het werk gaan voor het vak IPC, vind ik op dit
moment de beste manier om kinderen te
laten leren. Eind februari zal ik dan ook
afstuderen op een Engelstalige IPC-school in
Enschede.
De Wezeboom heeft me geleerd dat het
hebben van een kleine school stimuleert. Het
team is enorm behulpzaam en gezellig en ik
heb me er altijd thuis gevoeld. Ik wil dan ook
de hele school, maar in het bijzonder
Chantal, Saskia en Roelien bedanken voor
de kans om te komen stagelopen en voor de
begeleiding.

Na een hele mooie stage op de Wezeboom
in groep 5/6, kan ik terugkijken op een
gezellige en leerzame tijd. Vanaf de
zomervakantie heb ik elke maandag en
dinsdag mee kunnen maken hoe de
leerlingen van deze leuke groep leerden aan
de hand van de Nederlandse methodes,
welke voor mij nog helemaal niet zo bekend
waren.
Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik
ben Noëlle van der Sligte, net 21 geworden
en ik studeer aan de Internationale Pabo te
Meppel. Dat houdt in dat ik tot mijn
eindexamenjaar alle vakken in de Engelse
taal heb gevolgd aan de hand van
internationale methodes. Nu in mijn vierde
jaar kreeg ik de kans ook de Nederlandse
bevoegdheid te halen. Dit kon in de vorm
van een minor, waarin ik colleges heb
gevolgd en stage heb gelopen op de
Wezeboom.
De Wezeboom werd mij aangeraden door
mijn directeur. Hij wist dat deze school vanaf
dit jaar zou beginnen met International
Primary Curriculum (IPC). Met deze methode
ben ik bekend vanuit het Engels. Ik heb al
meerdere malen met IPC gewerkt op
internationale basisscholen.
De methode van het thematisch werken en
daarin aan de hand van het thema de
kinderen leren hoe verschillende

En aan alle schatten van groep 5/6: ik ga
jullie heel erg missen. Blijf je best doen en
welke weg je ook kiest, ooit zal je in Rome
aankomen. Dikke knuffel, juf Noëlle.
------------------------------------------------------------------

Josje Oostenbrink
Mijn naam is Josje
Oostenbrink en ik geef les in
groep 7&8, samen met
Natasja en Rianne. Het kan
zijn dat jullie mij herkennen,
want ik heb vorig jaar ook al
lesgegeven in deze klas.
Vanaf september ben ik
officieel begonnen met mijn
Leraar in Opleiding (LIO)stage. Ik ben met de
kerstvakantie klaar, maar ik
kom na de vakantie nog een
paar dagen terug om mijn
onderzoek af te ronden. Ik
ga onderzoeken hoe het
muziekonderwijs op de
Wezeboom verbeterd kan
worden. Muziekonderwijs is mijn passie. Ik zou
dat graag op iedere school maximaal
verbeterd willen zien.
Ik heb erg veel dingen geleerd in mijn
stageperiode. Wat mij vooral opviel, is dat
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alle ouders zich zo goed inzetten voor de
school. Dat vind ik prachtig om te zien!
Ik ervaar de kennismaking met IPC als
positief. Aan de kinderen merk ik dat ze
positieve feedback geven. IPC past bij mij
omdat ik de lessen graag zelf maak en
verder wil gaan dan het boek of de theorie.
Wel vergt het als leerkracht een andere
voorbereiding dan bij de reguliere lessen.

toekomst adequaat onderhouden kunnen
worden.
Met de gemeente wordt binnenkort opnieuw
overlegd op welke wijze financiële

Tot slot nog een paar feitjes over mezelf:
-Ik ben 23 jaar en ik ben net met mijn vriend gaan
samenwonen in Wanneperveen.
-Ik hou van series kijken op Netflix en Videoland.
-Ik heb alle Harry Potter boeken al 4 keer gelezen.
-Ook alle Harry Potter films heb ik al 3 keer gezien.
-Kortom, ik ben een grote Harry Potter fan.
-Ik kan bugel, trompet en een klein beetje gitaar
spelen.
-Ik zit in een cabaretgroep genaamd: Ruzig Volk.
-Het liefst wil ik later drama en muzieklessen gaan
geven aan kinderen.

Als jullie nog meer willen weten mogen jullie
altijd even langskomen in de klas. Ik ben elke
maandag, dinsdag en vrijdag op de
Wezeboom. Tot dan! 😊
------------------------------------------------------------------

VAN DE SPEELTUINVERENIGING
De samenstelling van het bestuur van de
Speeltuinvereniging is gewijzigd. Voorzitter is
geworden Elles Jans, secretaris is Carola
Mulder en bestuurslid technische zaken is
Edwin de Wekker. Er is nog een vacature voor
penningmeester vacant. Er zijn veel
werkzaamheden te doen en daarom is er
ook een uitvoerend team van vrijwilligers
ingesteld. Ook hier is nog ruimte voor extra
hulpkrachten!
Er is samen met de gemeente een algehele
schouwing uitgevoerd op de speeltoestellen.
Hieruit bleek dat een groot aantal toestellen
moeten worden vervangen of hersteld.
Hiertoe is een plan opgesteld, zodat de
speeltoestellen en het speelveld in de

ondersteuning kan worden geboden. Maar
de Speeltuinverenging zit zelf natuurlijk ook
niet stil met het vinden van de benodigde
financiën. Zo kon u op 8 december weer de
kerstboom ophalen, die de kinderen van de
Wezeboom verkocht hebben! Het was weer
een groot succes en we danken iedereen
voor hun bijdrage en donatie!
De volgende actie die naast andere doelen
ook ten goede komt aan de
Speeltuinvereniging is de Oud IJzer Actie in
februari! Dit is een belangrijke jaarlijkse
inzamelactie, waarmee u de verenigingen in
Oosteinde goed kunt helpen. U ontvangt
hierover binnenkort een brief! Namens de
Speeltuinvereniging wil ik u graag vragen uw
oud ijzer nog even op te sparen en mee te
doen aan dit mooie initiatief.
Mocht u vragen hebben over deze actie dan
kunt u contact opnemen met Elles Jans, tel:
06 - 21489334.

Met vriendelijke groet,
Elles Jans
Voorzitter Speeltuinvereniging “Oenze
speulplekke”

Pagina 10 │ van 28

WELKOM

Léan Kieskamp, groep 4

We heten de nieuwe leerlingen van harte
welkom op onze school!
In groep 1: Wytze Luten en Guus de Leeuw.
In groep 4: Léan Kieskamp.

EVEN VOORSTELLEN
Wytze en Guus, groep 1

“Ik woonde eerst in Lelystad en ben pas
verhuisd naar Oosteinde. Ik vind het leuk in
Oosteinde, maar ik mis mijn vrienden nog
wel. Zoals Tobias. Ik woon hier met mama,
papa en Dion. Onze honden heten Dino en
Lena. Dino is een Rottweiler en hij is 8 jaar, net
als ik. Lena is een Chihuahua en zij is 5. Dino is
dol op kindjes en beschermt je. Ik zit op
paardrijden. Het paard waar ik op rijd, heet
Karel en soms rijd ik op Harry. Als ik vrij ben,
vind ik het leuk om TV te kijken of met de
honden naar het bos te gaan. Op school
vind ik schrijven en rekenen het leukst. Letters
opschrijven en getallenlijnen maken. Deze
school is twee keer zo klein als de school
waar ik eerst op zat. Ik ben al een beetje
gewend. We zijn nog naar het Pietenhuis
geweest. Dat vond ik leuk.”

Malène Stapel, leerkracht
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helpen groeien. Hierbij haal ik energie uit het
samenwerken met ouders en het team om
me heen. Naast werken, hou ik ook van
lezen, lekker (uit) eten (aardappelen met
vette jus zijn ook lekker!), Netflixseries kijken,
vakantie vieren en gemberthee, ranja of
(met mate) gin-tonic drinken.

Mariska Bolding

Evelien Bos

Vanaf de start van dit schooljaar ben ik op
drie dagen juf Evelien voor de kinderen in
groep 1 en 2 (en op woensdagen ook voor
groep 3). Ik ben 36 jaar en woon met mijn
man en drie kinderen (Max van vijf, Noa van
zeven en Eline van negen jaar) sinds
anderhalf jaar in Ruinerwold. Vorig jaar
werkte ik in Dwingeloo en daarvoor in
Nigeria, waar we zes jaar hebben gewoond.
In Nigeria heb ik mijn hart gevolgd en heb
me van communicatieadviseur
omgeschoold tot leerkracht. Ik ben zeer
enthousiast over het vak en verdiep me
graag in de kinderen en in de manieren
waarop ik ieder kind kan

Mijn naam is Mariska Bolding-Weerman, de
nieuwe (inval)juf van groep 1 en 2. Ik werk op
maandag & vrijdag op de Wezeboom. In
2008 ben ik afgestudeerd aan de PABO.
Nadat ik 6 jaar had lesgegeven in het
Basis- en Speciaal Onderwijs, ben ik in 2014
met mijn man naar Sint Maarten verhuisd.
Hier hebben wij in totaal 3 jaar gewoond en
gewerkt. Toen was het tijd voor wéér een
nieuwe stap: op wereldreis! In 10 maanden
bezochten wij 13 landen in Zuid-Amerika,
Zuid-Afrika en Azië. Nu ik weer een paar
maanden terug ben in Nederland, probeer ik
te settelen in Nijeveen en mijn leven weer op
te bouwen. Mijn hobby’s zijn: (je raadt het
al…) reizen, lekker eten en drinken, duiken en
het lezen van een goed boek. Tot slot nog
een nieuwtje dat ik jullie niet kan
onthouden… misschien heb je mijn buik al
dikker zien worden. Ik ben, op dit moment
van schrijven, 20 weken in blijde verwachting!
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GROEP 1 & 2

We hebben al veel samen gespeeld, gewerkt en geleerd!

Samen ontdekken en bewonderen

Herhaling

Plannen maken en uitvoeren

Jonge onderzoekers

Samen spelen
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Opperste concentratie

Ordenen en ontdekken

Herkenning

Pagina 15 │ van 28

GROEP 3 & 4

IPC
Met IPC hebben wij UN sinterklaas hoek Ge
maakt. We hebben ook UN schoorsteen Ge
maakt en in de sinterklaashoek hangen ook
vlaggen. We hebben ook geluiden Ge
maakt die met sinterklaas te maken hebben.
Van Sam

Op school
Op school zitten 11 kinderen en we doen
ook IPC en we zijn bezig met thema
Sinterklaas. We hebben geluiden herkend en
dat was best moeilijk, maar wel heel leuk en
we hebben geluiden gemaakt.
En we hebben Piet Mondriaan ook gemaakt
en de kleuren zijn rood geel en blauw en de
kleuren kwamen ook in kleren voor en we
hebben schilderijen gezien.
Groetjes van Alyssa
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Ik ben noa-lynn
En hoofpiet

pietsnot

sinterklaas

groetun noa-lynn

pakjusboot 12

Lieve sint ik fint jou lieve en piet
ik fint je boot
Mooi
Groeten van Elvera
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GROEP 5 & 6

Brian
Niek

Héloïse
RARA wat is het?
IPC
aardrijkskunde
We hadden dit
schooljaar IPC en dat
was nieuw.
We hadden verschillende
thema’s
en wij vertellen iets
over
aardrijkskunde.
We kregen een vraag
en die moesten
we beantwoorden.
Bijvoorbeeld de vraag:
‘Hoe ziet een cacaoboom er uit?’
En we hebben geleerd hoeveel
cacaoboeren verdienen per chocoladereep.
We werden voorgelezen uit het boek ‘Sjakie
en de chocoladefabriek’.

Het is rond en het kan kapot……….
Het is geel en puntig en het hangt in de lucht……….
Het groeit en het is groen………..
Het is bruin, van hout en glijdt over de sneeuw…………
Het is klein en het zijn de hulpjes van de Kerstman…………
Het is bruin en het heeft een rode neus en is een dier…………
Het is rood met wit en op de Kerstmans hoofd………..
Het is wit en het is van sneeuw…………….
Het heeft meestal rode kleren aan
met wit en heeft een baard……

Nu even wat informatie
over cacaoplantages:
Als de cacaobonen geel zijn,
dan laten ze ze hangen.
Als ze groen zijn dan worden ze geoogst.
Nog wat informatie:
Hoe groot is een cacaoboom?
Hij wordt niet heel groot voor een boom, 6 tot 8 meter.
Er zitten 40 tot 50 cacaovruchten in een cacaoboom.
In Ivoorkust zijn de meeste cacaoplantages.

Hannika
Luna

IPC
techniek
Wij gingen zelf
chocolade maken.
Wij deden het 2 keer,
want bij de eerste keer
mislukte het, omdat het naar
brownie smaakte
en het was erg
kruimelig door de
melkpoeder.

Joep,
Alisa en
Lieselotte
Buiten is het donker en koud.
Binnen brandt het warme licht.
De kinderen hangen voor de tv met een
lach op hun gezicht.
Sinterklaas is geweest en kerstmis komt er aan.
De Kerstman legt de cadeautjes op de maan.
Dan komt hij er weer aan.
En hij gaat hij naar de straat ‘de Laan’.
In de straat ‘de Laan’ is het heel vrolijk.
En ook heel kerstelijk.
De kinderen spelen heel lief,
Daarom deze brief.
Dat is niet van Piet.
Maar van tante Riet.

Sommige kinderen hadden een
ander chocoladerecept, zonder
melkpoeder, voor Mirre en deze was
wel gelukt. Omdat het wel een mooie
vorm had.
De 2e keer, toen we chocolade gingen maken,
was het wel gelukt, omdat we toen de olie
van de boter gingen
gebruiken en dat lukte wel.
En een groepje gebruikte alleen
de overgebleven boter en een groepje
gebruikte Mirres recept en dat lukte
allemaal goed.
En we mochten ook zelf ingrediënten meenemen
om in de chocolade te doen.
We vonden het erg leuk om te doen en ook erg lekker!
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Uitleg:
Het kan zo ↑ ← ↓ →
en schuin
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Van Mirre, Jip en Sander

Maud

Yannick

IPC
geschiedenis

IPC
chocolade
Startpunt
We gingen proefjes
doen, die waren leuk.
Met proeven gingen
we het proeven.
Het was lekker, we
moesten het met
een blinddoek
proeven.
Dat was leuk.
Met ruiken moesten we
met een blinddoek ruiken
en voelen of het in je hand smelt.

Hernando Cortez was
de eerste man
die chocolade
dronk. Hij vond
het niet lekker, dus deed
hij er wat ingrediënten bij.
Toen vond hij het lekker.
Er waren 2 meisjes die
het hem gaven. 1 Van deze
meisjes werd verliefd op
Hernando Cortez en zij gingen
trouwen.
Geschiedenis duurde 1
week.
Geschiedenis vond ik het
Leerzaamste vak, maar ook de lastigste.
Want het is lastig om te begrijpen.
Wist je dat ‘Geld groeit aan de
bomen’ komt van vroeger?
Vroeger betaalde de mensen
met cacaobonen.
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Anmar
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GROEP 7 & 8

Verjaardag meester en juffen

Dierendag
Op dierendag komen er allemaal kinderen
met hun ouders en een dier. Dierendag
hebben wij omdat we vinden dat dieren
meer respect moeten krijgen, want dat
vinden wij heel belangrijk. Want dieren zijn
net zoals mensen ieder evenveel waard en
even uniek. Elk dier is anders en sommige
dieren worden minder respectvol behandeld
dan andere dieren. Sommige dieren krijgen
niet genoeg voedsel, dit is een voorbeeld
van mishandelen. En wij willen ervoor zorgen
dat iedereen die dit leest er samen met de
hele school, proberen dit te verminderen,
want je behandelt een mens ook niet anders
omdat het een ander persoon is. Wij hopen
dat mishandelen hierdoor minder gaat
worden. Dierendag vieren wij om te laten
zien dat dieren ook een leuk, gezond en
gelukkig leven horen te krijgen.

We gingen met de hele school meester en
juffen dag vieren maar wel apart 7/8
wedden dat. Dat is een soort wedden dat ik
het kan. Eerst gingen we optredens geven en
dat deden sommigen. We deden ook Just
Dance van onze klas en we hadden zelf
groepjes gemaakt. Iedereen vond het leuk
en we waren vaak buiten en je moest punten
inzetten dat je denkt diegene haalt het. En
als je het goed had daar krijg je dan punten
voor en we gingen er maandag ook mee
verder want we konden niet alles doen
toen. Groep 5/6 deed een voorstelling voor
de juffen en ze hebben ook cadeautjes
gegeven en een eigen verhaal voorgelezen.
Groep 3/4 deed leuke spelletjes met de klas
en ze hadden ook dingen wat ze leuk
vonden. Groep 1/2 had gewoon voor hun
leeftijd niet zo moeilijke spelletjes gedaan. En
we deden ook met de hele school een
vrienden zoek puzzel en we hadden lekkere
broodjes. En dat was eigenlijk haast de hele
dag en het was heel leuk volgens iedereen.

Gemaakt door Doris en Isa (groep 7)

David (groep 7), Naomi (groep 8)

Halloween
In oktober is er op school een feest gegeven.
Dat was een Halloween feest. Het was best
wel laat. Van ongeveer van 5 uur tot 7 uur.
De klassen waren opgedeeld. 1 t/m 4 waren
in het klaslokaal van groep 1 en 2. 5 t/m 8
waren in de klassen 5 t/m 8. We deden
spelletjes en een spooktocht. Toen de
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spooktocht begon mocht je er maar met 3
kinderen in. Ondertussen kon je eten pakken.
Want de meeste kinderen hadden nog niet
gegeten. Je had bijvoorbeeld vingers, dat
waren gewoon knakworstjes op een bolletje.
Er was ook nog bloed om op te drinken. Je
kreeg gewoon rode ranja in een spuit. Het
was wel heel gezellig. Niet iedereen was er
van de school. Maar dat maakt niet uit. Het
was best wel laat, dus dat snap ik wel. Als er
niet zo veel kinderen waren gingen we 3
dingen doen, maar nu maar 2 dingen.
Dat maakt niet uit.
Gemaakt door Anne Kaper (groep 7)

Spooktocht
We hadden in groep 7-8 een spooktocht.
De spooktocht was best wel eng. Tijdens de
spooktocht was je geblinddoekt en dat is
best wel eng vooral als je niet weet wat de
route is. En je moest allemaal dingen voelen
zoals jam, watten en spaghetti. Je moest
onder allemaal tafels en stoelen door. Je
mocht natuurlijk verkleed komen. Iedereen
kwam verkleed dat was wel heel leuk.
Sommige kinderen hadden geholpen met de
spooktocht opbouwen maar dat betekent
niet dat je het niet meer eng vindt. Een paar

kinderen gilden best wel hard ik noem geen
namen.
Nadat iedereen die de spooktocht heeft
gedaan hebben we wie is de moordenaar
gespeeld in groep 3-4. Wie is de moordenaar
is best wel leuk. Je kiest iemand uit die de
detective is diegene zet je op de gang,
daarna kies je een moordenaar uit. Iedereen
mag weten wie dat is alleen de detective
niet. Als de moordenaar naar je knipoogt
dan moet je op de grond vallen. De
detective moet dan uitzoeken wie de
moordenaar is. Wij geven de detective altijd
drie kansen om te raden wie de moordenaar
is. Als de detective drie keer het antwoord
fout heeft zeg je wie de moordenaar is. Maar
als de detective heel lang wacht met raden
is er vanzelf iemand die overblijft dat is best
wel slim. Volgens mij vond iedereen het heel
leuk en dat was toch wel het leukste dat
iedereen plezier had dat maakt het nog
leuker dan het is.
Gemaakt door Jiline de Gooijer (groep 7)

Gym bij ijsboerderij

Het is niet vaak dat je gaat gymmen bij de
ijsboerderij. Het was eigenlijk geen gym maar
glow in the dark voetbal dus het is best
bijzonder. Het was dus wel heel leuk dat het
kon want ze waren met onderhoud bezig in
de gymzaal. Je gymt niet altijd bij de
ijsboerderij. De ijsboerderij was eigenlijk
gesloten maar het was wel leuk om daar een
keer te gymmen.
Justin en Thorold, groep 7

Kinderpostzegels

Wij gingen met de hele klas voor
kinderpostzegels lopen voor een goed doel.
En voor elke euro hielp je arme landen voor
eten waar kinderen honger hebben. En een
dak boven het hoofd en een mooiere
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toekomst. En we hebben veel geld
verzameld net als andere scholen die in
Nederland ook geld hebben ingezameld en
ook voor de kinderen in arme landen en we
hebben met z’n allen 9.401.715 miljoen euro
ingezameld en er deden ruim 160.000
kinderen van 7/8 mee van Nederland en van
onze klas deden er 20 kinderen mee en het
begon op 26 september t/m 3 oktober en we
probeerden ruim 400.000 kinderen te helpen
met heel Nederland. Onze missiecoach was
Dylan Haegens en de geheime Minister was
Buddy Vedder. Inmiddels zijn ook de vijftig
winnaars bekend van een schoolreis naar
Duinrell. De opbrengst van de
kinderpostzegelactie gaat naar diverse
goede doelen die aansluiten bij het thema
een goed thuis voor ieder kind en we
hebben met de klas 1,797,15 euro ongeveer
1,800,00 euro opgehaald. De fabeltjeskrant
kon je ook kopen omdat ze 50 jaar bestaan
en dat is een jubileum van deze iconische
televisieserie. En toen hadden ze een plekje
voor meneer uil, Bor de wolf en juffrouw
ooievaar en daar kon je kaarten van de
fabeltjeskrant kopen en fabeltjeskrant
postzegels waar fabeltjeskrant op staat en je
kon een theepakket kopen, emoji pleisters en
een tas en tulpenbollen en je kon het ook via
een app doen waar je de dingen kon kopen
en dat deden ook kinderen maar je kon het
ook gewoon op papier schrijven en daar
moest je ook gewoon dingen voor
opschrijven en dat ging ook op de app.
Naomi van Dijk (groep 8) & David van der
Zande (groep 7)

Lampionnen maken
Eerst kregen wij een ballon en sommige
mensen hadden een potje erbij gekregen.
Toen moesten wij de ballon in behangplaksel
en toen moesten we een soort crêpepapier
spul erop plakken daar moest je 3 lagen van
maken als die klaar was dan ging je iemand
anders helpen en als je helemaal klaar was
ging je opruimen. Na het weekend was het
opgedroogd en sommige lampions leken wel
rozijnen en die hadden een nieuwe
gekregen en die vrijdag gingen we verder

met het versieren van de lampion.

Sint-Maarten
Wij gingen Sint-Maarten lopen. En ja we zitten
in groep 8, misschien een beetje te oud maar
ja. we gingen lopen met Per Ove, Jan
Martijn, Marc, Perijn, Myrthe en Anouk. We
gingen in Oosteinde lopen. We verzamelden
bij het schoolplein. De helft had al bij het
begin geen lampion. Die van Per Ove was bij
het begin al kapot. Die van Myrthe en Anouk
hadden het langst overleefd. Per Ove was
bijna aangereden door een busje omdat hij
Myrthe’s lampion onder dat busje wou
gooien. Die van de rest kwamen in de
prullenbak. Op het einde hadden we heel
veel snoep. Per Ove had het binnen 1 dag
op. Heel snel dus.
Groetjes Myrthe en Anouk (groep 8)

Media masters

De eerste dag gingen we de eerste vragen
beantwoorden en die waren niet zo heel
moeilijk. Want het was de eerste dag maar
de vragen werden wel steeds moeilijker.
Sommige kinderen kennen het al omdat ze
het vorig jaar al gedaan hebben. Een
mening van een kind uit de klas: “het is wel
leuk want je moet goed antwoorden want
anders krijg je geen bits en dan kan je niet
winnen.” En aan het einde wordt de winnaar
bekend gemaakt. We gaan even uitleggen
hoe het werkt. Je begint met een trailer en
dan ga je vragen beantwoorden en na
ongeveer elke vraag krijg je weer een filmpje.
En je hebt vijf dagen en de laatste dag is de
finale en in de finale kan je jokers gebruiken
maar om jokers te gebruiken moet je bits
geven maar dan heb je een grotere kans op
een goed antwoord.
Door Perijn en Hessel (groep 8)
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Nieuwe Chromebooks
De nieuwe Chromebooks zijn er vanaf het
einde van de zomervakantie. Het begon met
te weinig Chromebooks. Er moesten telkens
mensen wisselen in groep 8/7. Het begon met
de meeste programma’s want die waren er
al. We willen de toetsen van Engels op de
Chromebooks doen. Thijn heeft het getest en
het ging niet zo goed. De Chromebooks
rekenen de kleinste spellingsfouten en juf
doet dat niet. Als juf het maar kan lezen. De
juffen wilden ook Nieuwsbegrip op de
Chromebooks maar de leerlingen niet. We
moeten nu bijna alles op de Chromebooks.
Ook dit en bijna alles van groep 7/8.
Silas (groep 8)

Sinterklaasviering op school

De aankomst
Sinterklaas kwam met twee pieten. Hij kwam
met de perexpres. Dat was een witte kar met
een trekker ervoor. Eerst reden ze een rondje
en even later kwamen ze weer terug. Toen ze
op het schoolplein waren, gaven ze elk kind
een handje pepernoten.
Surprises
Wij deden in de klas nog een spel en we
begonnen bij David met gooien van een
dobbelsteen en de eerste die 6 had gegooid
die mocht een surprise pakken en David was
de eerste die mocht gooien en die had
direct 6 en mocht een surprise pakken.
1t/m 4
1 t/m 4 deed de stukjes voor sinterklaas. Dat
vond sinterklaas natuurlijk heel mooi. En de
pieten vonden het natuurlijk nog mooier.
Nadat alle stukjes waren gedaan, kreeg
iedereen een cadeautje.
Myrthe (groep 8) en Anouk (groep 8)

Visles
Pietengym

Pietengym was leuk omdat je over dingen
heen kon klimmen. En je kon ook voetballen.
Groep 5/6 deed ook met ons mee. We
moesten door touwen heen klimmen en
daarna kon je weer overnieuw beginnen dan
moest je over kasten heen lopen dan kwam
je bij een mat waar je op kon springen dan
bij een bank waar je op moest lopen dan kon
je weer op de mat springen dan moest je in
de rij staan. Een kast waar je op moest lopen
en dan op de balk balanceren. En dan kom
je weer uit bij de klimtouwen.
Thorold Kok en Justin Brinkman (groep 7)

We hebben visles gekregen van Sportvisserij
Nederland en ik vond het superleuk!
Ik ben ook nog derde geworden met zes
vissen.
Top drie:
3.Marc met 6 vissen
2. Perijn met 7 vissen
1.Yannick met 12 vissen
En ik vond het gewoon heel erg leuk en ik vis
zelf ook heel veel op baars en ik snoek ook
heel vaak en ik heb ook een werphengel dus
daar vis ik heel vaak mee. Ik heb dan
meestal gewoon een shad eraan. Ik gebruik
zelf een tornadohengel en de eerste keer dat
ik hem erin wierp zat er al gelijk een snoek
achteraan. Maar met de vaste hengel vang
je wel het meest. Vind ik dan. Want ik heb
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ook wel eens 21 vissen gevangen in 30
minuten. Mijn grootste baars die ik ooit heb
gevangen was 29.1 centimeter en het
kleinste wat ik ooit heb gevangen was een
kleine baars van 2.3. Maar even terug op de
les. Ik vond de les gewoon heel erg leuk en
we hadden geleerd hoe je een vis moest
onthaken met een nepvis. Oftewel een shad
genoemd. En we hebben meegekregen wat
voor vissen er allemaal in de Nederlandse
wateren zwemmen. En je kunt ze niet
allemaal vangen. Dat is wel heel jammer. En
we moesten een paar vissen raden zoals een
karper, winde, baars en nog veel meer
vissen.
Marc (groep 8)

IPC
Wat betekent IPC: International Primary
Curriculum.
We doen sinds kort IPC, dat bevalt goed. We
hebben al 1 thema gehad: zo zien wij de
wereld. Daar hebben we over veel
verschillende culturen van kunst geleerd.
Daar hebben we 6 weken aan gewerkt. We
hebben als afsluiter gedaan dat was een
museum. Toen mochten alle ouders komen.

Toen hadden we allerlei verschillende
onderdelen zoals: impressionisme,
expressionisme, kubisme, muziek en dans. Nu
hebben we het thema onderzoekers, ze
hebben een moord nagemaakt. Juf deed
alsof het echt was. Maar ze heeft het
uiteindelijk toch verteld dat het nep was,
want ze was bang dat anders kinderen
nachtmerries kregen. We moesten eerst een
examen doorstaan. Dat bestond uit allemaal
proefjes. Als allereerste hadden we: je moest
dan op koffiefilters een zwarte stip er op
zetten en dan in het water doen dan zul je
zien dat het dan uit allemaal kleuren bestaat.
Het tweede proefje was: wat het beste water
opzuigt: kranten, koffiefilters, servetje of
gewoon A4 papier. Daarna had je het
examen, daar mocht je in groepjes een
eigen proefje bedenken als het maar niet te
gevaarlijk was. Wij hadden: je doet water in
een bord, dan doe je een waxinelichtje erin,
dan steek je het kaarsje aan, dan een
longdrink glas er op doen en gewoon laten
staan. Dan zul je zien dat het water
omhooggaat en het kaarsje uitgaat, omdat
er geen zuurstof meer is. Iedereen is geslaagd
voor zijn/haar examen. We hopen dat we
nog meer leuke projecten krijgen
Groetjes Esmée Mulder (groep 7) en Marit
Martens (groep 8)
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Sinterklaastoneel
Op 22 November gingen we naar het
Sinterklaas toneel in Ogterop.
Het ging over een dorpje met 4 vrouwen met
een winkel. 1 had een hotel. Er was ook nog
een sluwe germ en het ging over een
roofridder. Die ridders zouden allemaal
mensen bij het moeras hebben overvallen en
in het moeras gegooid. Opeens kwamen er
twee ridders die alles wilden weten over de
roofridder. Sluwe germ was een zwerver die
geld nodig had, dus in ruil voor geld wou
hij informatie geven over de roofridder. Elke
avond kwamen sluwe germ en twee ridders
om de informatie vragen. Maar de twee
ridders moesten wel betalen voor de
informatie en elke avond kwamen de ridders
weer voor de informatie van sluwe germ. En
elke keer moesten ze er weer voor betalen
en elke avond vertelde sluwe germ weer iets
anders over de roofridder. Maar eigenlijk
waren die twee ridders de roofridders maar
dat wist sluwe germ niet. Er was een
gewonde man binnen de stadsmuren
gekomen en de twee ridders die zeiden dat
hij de roofridder was, maar dat hij was
overvallen door de roofridders bij het moeras.
Hij liep naar het plein waar de 4 vrouwen
winkels hadden staan en een van die
vrouwen kwam naar buiten en die vroeg wat
is er aan de hand met jou? Maar toen
kwamen de ridders weer het plein op
gereden en de man moest zich snel
verstoppen en die vrouw zei: heer ga maar

gauw onder deze tafel zitten zei de vrouw.
En toen kwamen ze naar die vrouw en een
van die ridders was verliefd op die vrouw en
toen gingen ze een lied zingen van Maan en
Ronnie Flex: blijf bij mij. Maar dan anders
gemaakt. Die vrouw die vond de ridder niet
leuk maar de ridder haar wel. Daar ging het
over en na het lied ging de ridder even zitten
op de stoel bij die tafel waar de man onder
lag. Toen wou die wat drinken, toen kreeg hij
dat en toen ging hij weg en toen ging die
vrouw naar de man die onder de tafel lag en
toen hielp hij de man overeind en gingen ze
praten. Aan het eind van de middag gingen
ze een slaapplek zoeken en hij ging in de
paardenstal slapen want hij was heel
gewond. Na een paar dagen voelde hij zich
nog niet beter en dus kwam er een vrouw uit
het bos en hielp de man met wat kruiden
en hij was heel snel weer beter en ze
wisten wie de roofridders waren de twee
ridders want de man had ze gehoord uit de
paardenschuur en gingen ze pakken. Dus ze
gingen naar het moeras die avond want de
roofridders hadden gehoord dat iemand die
rijk was daar waren dus ze gingen erheen.
Eerst effe korte pauze we kregen eten en
drinken. Na de pauze gingen we weer terug
in de zaal en zaten we ergens anders. We
zitten dichterbij het podium. We zaten
trouwens bovenaan en aan het eind werden
ze in het moeras gegooid maar de vrouw uit
het bos had de roofridders verslagen en
haalde ze uit het moeras en toen kwam het
einde.
Per Ove en Jan-Martijn (groep 8)

Praktijkles Ruinen
Toen we er allemaal waren, gingen we weg.
En we deden superveel leer samen dingen.
Eerst een filmpje gekeken. En er waren 5
stappen. Stap 1 de fundering, stap 2 de
muren en isolatie, stap 3 is de
bovenverdieping, stap 4 het dak, stap 5 de
dakpannen. Dit waren de 5 stappen die we
geleerd hebben. Na de onderdelen van het
huis gaan we nu een gereedschapskist
maken.
Thijn Lubbers (groep 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), Margreet Muskee, Marian
Wolters, 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

