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VOORWOORD 

  

Voor u ligt de zomerkrant van De Wezeboom. 

Alweer een schooljaar voorbij.  

Afgelopen schooljaar zijn we gestart met 

International Primary Curriculum (IPC). De 

start was spannend. We waren soms nog 

zoekende naar de juiste aanpak. Doen we 

het wel goed zo? Gelukkig werden we 

begeleid door onze IPC-trainer. Zij heeft ons 

dit schooljaar geholpen om IPC goed op de 

kaart te zetten. 

Na de eerste Unit werden we meer 

zelfverzekerd. Alles een keer meegemaakt 

van een Unit, kinderen en ouders enthousiast. 

Dat geeft weer veel energie om verder te 

gaan. Het besef dat ook wij mogen leren, 

werd steeds duidelijker. Als we nu kijken waar 

we staan met IPC, hebben we heel veel 

bereikt. 

We zien dat de kinderen vaardigheden 

steeds meer gaan beheersen. Gebruik van 

verschillende bronnen verloopt steeds 

makkelijker en heel belangrijk is dat ze de 

verbanden gaan zien. De focus bij IPC ligt op 

het leren. Maar wel betekenisvol leren. Dan 

zullen ze het beter onthouden. Niet meer 

allemaal hetzelfde eindproduct. Het proces is 

erg belangrijk. Onderzoekend leren. Er zelf 

achter komen wanneer iets wel of niet werkt. 

Daarbij speelt de leerwand een grote rol. 

Zien waar we staan, zien wat we hebben 

gedaan, maar vooral zien wat we hebben 

geleerd. 

Reflectie op de verschillende onderdelen 

speelt steeds een grotere rol in het proces. 

Naast het leren van en met elkaar in de klas, 

gaan we er ook op uit. Zo is er een bezoek 

gebracht aan Schiphol, RTV Drenthe en een 

compostbedrijf. We halen ook expertise in 

huis. Er kwam bijvoorbeeld een stewardess 

op school. Daarnaast was er een heuse 

broedmachine in de klas. We zijn heel 

enthousiast over IPC en gaan volgend 

schooljaar verder. Ook dan krijgen we nog 

begeleiding en kunnen wij als team weer 

stappen maken! Vervolgens passen we dit 

weer toe in de klas en zullen de kinderen het 

weer mee naar huis nemen. Zo leren we 

allemaal en worden we elke dag een stukje 

wijzer! Belangrijk is dat we het met veel 

plezier doen. De motivatie is groot binnen de 

school. 

Nog een grote verandering: de verwerking 

van rekenen gaat in de groepen 5 t/m 8 nu 

volledig digitaal. We hebben in deze 

groepen voor elke leerling een Chromebook. 

We kunnen als leerkracht direct zien wat de 

leerling maakt, waar we moeten 

ondersteunen en wie het goed begrijpt. 

Volgend schooljaar stappen we over naar 

een nog meer adaptief softwarepakket voor 

rekenen. Daarmee kunnen we nog beter 

aansluiten bij de ontwikkeling en 

onderwijsbehoefte van de leerlingen. 

Het is ook een jaar waarin we Marjolein als 

leerkracht helaas niet aan het werk hebben 

gezien. Ook volgend schooljaar zal zij nog 

niet starten. Haar gezondheid laat dit niet 

toe. 

Verder nemen we afscheid van Roelien en 

heten we Marchien van harte welkom. 

Het onderwijs ligt nooit stil en blijft veranderen 

en ontwikkelen. We hebben nu al zin in 

volgend schooljaar! Maar eerst voor 

iedereen een hele fijne vakantie!! 

 

Chantal Jurjens 
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VANUIT DE MR 

  
 
 
 
 

De zomer is nog maar net een paar dagen 

oud en het is al flink warm. 

We moeten nog even doorzetten, het 

schooljaar zit er bijna op. 

 

Ook dit schooljaar is er weer veel gebeurd op 

de Wezeboom. De twee belangrijkste 

(onderwijs)veranderingen zijn wel de inzet 

van Chromebooks en digitaal lesmateriaal in 

de groepen 5 t/m 8 en de invoering van IPC 

door de gehele school. 

Het is mooi om te zien hoeveel energie de 

leerlingen en leerkrachten krijgen van het 

werken met allerlei interessante thema’s.  

 

De groepen gaan er ook geregeld op uit om 

nog meer bij te leren. Een mooi voorbeeld 

van betekenisvol leren! 

 

Verder zijn we erg tevreden met het 

leerlingenaantal op de Wezeboom. We zitten 

flink boven de prognose. Dit houdt ook in dat 

er volgend jaar weer 4 groepen zullen zijn, 

gedurende de gehele week. Dit is erg fijn en 

komt ons onderwijs ten goede. 

 

Wij blijven meekijken en meedenken met het  

team van de Wezeboom. 

De leukste school in Oosteinde! 

 

We wensen iedereen een hele fijne 

zomervakantie  

en tot volgend schooljaar! 

 

Saskia de Boer  

Voorzitter Medezeggenschapsraad (MR) 
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OR NIEUWS 

Het begin van de zomervakantie is alweer in 

zicht. Dat betekent dat mij weer is gevraagd 

namens de Ouderraad (OR) een stukje te 

schrijven voor de schoolkrant. En dan het 

volgende, wat moet je nu allemaal in zo’n 

stukje zetten zonder dat je in herhaling valt. 

Bij de vele activiteiten die we hebben 

gehad, zijn alle kinderen en ook vaak veel 

ouders wel betrokken, dus om dit nu weer te 

gaan opsommen… Toch zijn er een paar 

activiteiten die ik wel graag wil benoemen.  

Bloemetjesmarkt 

De bloemetjesmarkt! Wat een drukke, maar 

geweldige dag. We konden merken dat we 

dit eerder gedaan hadden, alhoewel er ook 

nu wel weer wat verbeterpunten zijn 

opgemerkt tijdens de evaluatie. Iedereen 

had zijn best gedaan en vele bloemen 

verkocht. Het speellokaal, de bibliotheek en 

de gang stonden vol met karren vol mooie 

bloemen. Het afhaalloket zoals we kennen 

van de afhaalchinees, was ook een handige 

manier om de bloemen snel te kunnen 

leveren aan de wachtenden. Dit jaar 

hebben we de bloemen bij een andere 

kweker moeten halen, maar dat maakt wat 

mij betreft niet uit. Ik heb dit jaar net als vorig 

jaar 2 prachtige zakken met petunia’s 

hangen in de achtertuin. En wat ook weer 

een geweldige opbrengst. We hebben dit 

jaar een geweldig bedrag verdiend!  De helft 

van dit geld gaat naar de 

Speeltuinvereniging voor de aanschaf van 

het mooie nieuwe speeltoestel. Dit toestel is 

tijdens de bloemetjesmarkt goed in gebruik 

genomen door de kinderen. Samen met de 

juffen zullen we een goede besteding gaan 

zoeken voor het geld dat is overgebleven. 

We hopen volgend jaar op net zo’n mooie, 

drukke en ook heel gezellige dag! 

Verkeersplein 

En dan eindelijk maar toch. Er is veel over 

gesproken en er zijn vele plannen gemaakt, 

maar nu zijn we eraan begonnen: het 

verkeersplein. Het hele jaar hebben we 

erover gesproken en we hadden gehoopt dit 

voor de bloemetjesmarkt te kunnen 

realiseren. Dit is helaas niet gelukt. Gelukkig is 

het afgelopen maand wel gelukt om een 

begin te maken. Stiekem hoop ik dat terwijl 

jullie dit lezen het helemaal af is. Op een 

zaterdagochtend in juni hebben we 

afgesproken om te gaan verven aan het 

schoolplein. Het is helaas niet helemaal 

gelukt om alles er in 1 keer op te krijgen maar 

we zijn goed op weg.  Nu krijgen wij en ook 

de juffen de kans om eens goed na te 

denken hoe we de rest van de wegen willen 

laten lopen. 

Perenboom wandeltocht 

Ook hebben we weer heerlijk gewandeld 

met veel kinderen van De Wezeboom. Wat 

een prachtig gezicht, die oranje kinderen zo 

samen aan de wandel.  Zelf heb ik met de 

kleinsten meegewandeld dit jaar, heerlijk was 

dat. De kinderen begonnen vol goede moed 

maar kregen op het einde toch wel last van 

allerlei kwaaltjes. Het duurde te lang, hun 

voeten deden zeer, ze hadden dorst en 

honger… Maar gelukkig lag daar op het 

einde een mooie medaille met daarbij een 

prachtige roos voor ze klaar. Wat stonden ze 

te stralen toen ze deze kregen omgehangen. 

En niet alleen de kleuters, iedereen die 

meegewandeld heeft, kan weer trots zijn op 

de geleverde prestatie! 

Plannen voor na de zomer 

Verder zijn we ook alweer druk met de 

planning van het nieuwe schooljaar! 

Traditiegetrouw staat de viswedstrijd alweer 

ingepland. Dit is op 12 september.  

Nu eerst de grote vakantie! Namens de OR 

wil ik jullie allemaal een fijne vakantie 

toewensen! En voor de kinderen die naar het 

middelbaar onderwijs gaan: veel succes en 

plezier op jullie volgende school! 

Henriët Luten, voorzitter Ouderraad 
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10 VRAGEN AAN… 

Albert Hester is onze conciërge. We zien hem 

regelmatig in en om school. Hoog tijd om 

eens nader kennis te maken! 

 

Waar ben je geboren en op welke school zat 

je? 

Ik ben geboren in Zuidwolde, eigenlijk in Fort. 

We gingen in Veeningen naar de 

kleuterschool en in Fort naar de basisschool. 

In die tijd waren Fort en Veeningen nog heel 

verschillende dorpen. Nu is het allemaal wat 

socialer onder elkaar, wat meer samen. 

Met wie woon je? 

Ik woon samen met Petra in Elim. We hebben 

een Labrador van 9 jaar. Een heel lief dier.  

Hoe lang ben je al bij school betrokken? 

Sinds 3 jaar. Ik werk voor Stark en ben hier 

gedetacheerd. De schoolstichting wou 

graag een conciërge. Naast Oosteinde, werk 

ik ook op de scholen in Veeningen en 

Koekange. Dit jaar word ik 57, het lijkt me 

mooi om dit te doen tot mijn pensioen. Het 

past bij me. Het is mooi om de opdrachten 

uit te voeren. De samenwerking is leuk.  

Wat doe je zoal voor werkzaamheden op 

school? 

Om te beginnen, vang ik ’s morgens de 

leerlingen op. Ik ben op het plein en zorg 

ervoor dat ze goed naar binnen gaan. 

Daarnaast doe ik allerlei hand en 

spandiensten. Kopiëren, lamineren, klussen. 

Het is maar net wat nodig is. Zo ben ik ook 

wel in de weer met een ragebol of haal het 

gras tussen de tegels weg. Ik werk zo’n 5 uur 

op een dag. Het contact met de leerlingen 

vind ik hartstikke leuk, of ze nou klein zijn of 

groot. Ze komen wel bij me voor een praatje. 

Sommige kinderen vertellen me verhalen. 

Dat ze dat delen, vind ik mooi.  

Wat wilde je vroeger worden? 

Automonteur, maar ik ben timmerman 

geworden. Een prachtig vak. Ik zat veel in 

mestkelders en veldschuren.  

Wat is het leukste dat je op school hebt 

meegemaakt? 

Dan denk ik toch meteen aan uitspraken van 

kinderen. Ze kunnen het vaak leuk zeggen. 

Zo zei een leerling laatst tegen een juf: “je 

kunt wel boos zijn, maar ik vind je nog wel lief 

hoor.” Daar moet ik dan wel om lachen, dat 

spontane. 

Waar heb je een hekel aan en waarom? 

Ik heb er een hekel aan als mensen niet 

eerlijk zijn. Niemand is volmaakt, maar zelf 

ben ik vrij sociaal en dat botst met oneerlijk-

heid. Je moet het wel met elkaar doen.  

Wanneer had je voor het laatst de slappe 

lach? 

Onlangs nog, op een feestje in Twente. Dat 

was beregezellig. 

Wat vind je leuk om te doen in je vrije tijd? 

Ik mag heel graag knutselen met auto’s. We 

hebben een grote schuur. Daar ben ik bezig 

met oude auto’s. Oldtimers uit de jaren 70. Ik 

rijd er een poosje in en dan verhandel ik ze. 

Tractoren heb ik ook gehad. Wat dat betreft 

is de Oldtimerdag in Ruinerwold een 

feestdag voor mij! Momenteel ben ik bezig 

met een Volkswagenbus. Daar maak ik een 

camper van. Drie jaar geleden zijn we naar 

Noorwegen geweest. Daar zou ik wel graag 

weer naar toe willen en dan met de camper. 

Of een andere kant op. Frankrijk lijkt me ook 

mooi. We houden van simpel kamperen. Als 

je een goed bed hebt, is dat genoeg.   

Wat is je wens voor de school? 

Ik merk dat de ouders zich heel erg betrokken 

voelen bij school. Saamhorig, met elkaar. Ze 

staan snel klaar. Het is een fijne club hier op 

school, zo ervaar ik dat. Dat is belangrijk om 

in stand te houden! 
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DE LEERKRACHTEN  

EN IPC 

 

Veranderingen op school 

Dit schooljaar zijn we bij ons op school gestart 

met IPC. Een hele mooie ontwikkeling waar 

we allemaal erg blij mee zijn, maar ook een 

ontwikkeling waardoor er best veel is 

veranderd binnen de school. Zo geven we 

geen losse zaakvakken als geschiedenis en 

aardrijkskunde meer uit methodeboekjes. We 

verbinden alle vakgebieden nu aan elkaar 

binnen een thema, waardoor hetgeen 

kinderen leren veel meer betekenisvol is en er 

meer verbindingen in de hersenen worden 

gemaakt (en er dus wordt geleerd). In alle 

klassen hangt een leerwand waarop het 

leerproces zichtbaar is. Daarnaast betrekken 

we de kinderen veel meer bij het leerproces. 

Zij bepalen mede hoe de IPC-middagen zich 

ontwikkelen en welke kant ze op willen. Als 

we samen maar blijven kijken naar het doel 

waar we mee bezig zijn. De grootste en voor 

ons als leerkrachten mooiste verandering is 

toch wel het plezier, enthousiasme en de 

motivatie die we bij de kinderen zien.  

Begeleiding en studiebijeenkomsten 

Niet alleen voor de kinderen is er veel 

veranderd. Ook de leerkrachten zijn een hele 

verandering doorgegaan dit schooljaar. Voor 

ons was IPC ook nieuw. In dit proces krijgen 

wij begeleiding van onze trainer Christy. Dit 

duurt twee tot drie jaar. In die periode 

hebben wij bijeenkomsten, samen met het 

team van de Rozebottel, om IPC bij ons op 

school te implementeren.  

 

Leerproces 

In het begin lag de focus vooral op het 

plannen van een unit. Hoe doe je dit nou 

precies? Waar moet je rekening mee 

houden? Waar kunnen we alle materialen 

vinden? Daarna zijn we een tijd in onze 

groepen aan de slag gegaan met 

verschillende units om het geleerde uit te 

proberen en dingen bij te stellen. Tussendoor 

hadden we als team veel steun aan elkaar 

als er vragen waren en gingen we vaak even 

bij elkaar kijken om ideeën op te doen. 

Daarna zijn we tijdens de trainingen steeds 

dieper ingegaan op het leren leren. Wat is 

belangrijk? Wat draagt bij aan het leren van 

kinderen en vooral: wat niet?  

Keuzes maken 

Ook hebben we met elkaar een 

doorgaande IPC-lijn uitgezet. Welke 

leerwanden willen we graag? Aan welke 

eisen moet een leerwand voldoen? Hoe 

willen we de opmaak van onze leerwand? 

Kleur? Of toch geen kleur? Wat is de 

meerwaarde van kleur tegenover geen 

kleur? Hoe gaan we onze doelen duidelijk 

aangeven? Doen we dit in kleur? Of geen 

kleur? Of met picto’s? Of allebei? En waarom 

willen we dat dan zo? Ja, we hebben heel 

wat keuzes moeten maken zoals jullie zien. 

Maar hoe klein ook, ze zijn allemaal belangrijk 

in ons proces en ze zorgen er allemaal voor 

dat IPC echt van ‘ons’ is geworden het 

afgelopen jaar. Naast de 

teambijeenkomsten volgt IPC-coördinator 

Janneke de coördinatorentraining.  

 

Enthousiast verder 

Naast het plezier en het enthousiasme bij 

zowel de leerlingen als de leerkrachten, zien 

we ook groot enthousiasme bij de ouders. De 

ouders zijn echt betrokken bij de units. Zij 

komen in groten getale naar school bij een 

feestelijke afsluiting van een unit of om een 

gastles te geven. Al met al zijn wij ontzettend 

blij met de keuze voor IPC en met de 

ontwikkelingen die wij doormaken. We gaan 

vol goede moed op naar het tweede 

implementatiejaar, samen met jullie allemaal! 

Team OBS De Wezeboom 
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WOLDERWIJSDAG 

STUDIEDAG 

Wat gebeurt er op de Wolderwijsdag? 

Het team vindt het erg belangrijk zich steeds 

verder te ontwikkelen en op de hoogte te 

blijven van actuele zaken binnen het 

onderwijs. Naast individuele scholing, 

plannen we jaarlijks ook een aantal 

studiedagen. Eén van die studiedagen is de 

Wolderwijsdag. Een studiedag met alle 

medewerkers van Wolderwijs. Leerkrachten, 

medewerkers bestuurskantoor en 

pedagogische medewerkers komen samen 

op een locatie binnen de Wolden. Zowel 

externe deskundigen als collega’s uit ons 

eigen werkveld geven workshops en 

scholing. We komen elk jaar geïnspireerd 

terug van deze dag. 

Wolderwijs on the road  

Afgelopen jaar hebben we het iets anders 

aangepakt. In plaats van op één locatie 

samenkomen, zijn we erop uit gegaan: 

‘Wolderwijs on the road’. 

De werkgroep heeft verschillende scholen in 

Nederland uitgezocht. Scholen die iets te 

bieden hebben, scholen die vernieuwend 

zijn. Je kunt hierbij denken aan een IPC-

school, IKC’s, sport BSO, Jan Jutten school, 

Unit onderwijs of Excellente school. De 

leerkrachten mochten vooraf hun voorkeur 

aangeven. Ze zijn ingedeeld en per bus 

vertrokken richting de verschillende scholen 

in het land. Groningen, Raalte, Heerenveen, 

Lent, Uden en Haren waren plaatsen waar 

we informatie wilden halen. 

Inspiratieopdracht 

Alle medewerkers zijn met een opdracht op 

weg gestuurd. Rondkijken met een kijkwijzer. 

Wat inspireert jou op deze school? Wat neem 

je mee naar je eigen school/praktijk? Het is al 

langer bewezen dat leren met en van elkaar 

heel effectief is. Iets zien in de praktijk werkt 

beter dan het lezen van een boek. Op deze 

manier gingen we met heel veel nieuwe 

informatie naar huis. Wat zou ik graag willen, 

maar ook: wat wil ik absoluut niet. Aan het 

eind van de dag heeft elke groep een 

presentatie gemaakt. Dit varieerde van een 

mindmap tot foto’s en samenvattingen. Alle 

opbrengsten zijn gebundeld in één boekje. 

Deze is onder alle medewerkers verspreid. In 

de schoolteams is hier veel over gesproken. 

Wat kunnen we in onze school toevoegen? 

Maar ook: wat zijn we eigenlijk al goed bezig! 

Al met al was het een zeer geslaagde dag. 

Heel veel gezien, veel inspiratie opgedaan 

en ondertussen ook weer heerlijk bijgepraat 

met collega’s van Wolderwijs. 

Volgend schooljaar wordt het weer een 

Wolderwijsdag op locatie! 

Chantal Jurjens 

 

VAN DE SPEELTUIN-

VERENIGING 

Een bericht vanuit de speeltuincommissie. 

 

Nieuw speeltoestel 

Zoals jullie hebben gezien, zijn de linten om 

het “oude” speeltoestel verwijderd en is het 

nieuwe speeltoestel geplaatst. De kinderen, 

de juffen en de omwonenden geven aan 

dat het nieuwe toestel veel speel- en 

spelplezier biedt. 

 

Vrijwilligers gezocht! 

Door de nieuwe impulsen, hebben zich 

vrijwilligers voor de onderhoudscommissie 

gemeld. We willen André Kok, Bernhard 

Holtrop, Arjan Benak, Peter van Dijk, Wouter 

de Noo en Johnny Jonkers langs deze weg 

van harte welkom heten. Wie, o, wie maakt 

deze gezellige commissie compleet? Houd je 

van klussen, je handen uit de mouwen steken 

en van gezelligheid? Neem dan contact op 

met Edwin de Wekker via 06-10886401. 

 

Nieuwe acties op stapel 

Helaas is het ons niet gelukt om beide 

toestellen te vervangen. Er zullen het 

komende schooljaar weer acties komen om 

geld in te zamelen. Onze eerste actie zal de 

kerstbomenactie zijn. We kunnen alvast 
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melden, dat we naast de kerstbomen 

uit Weerwille, Christien bereid hebben 

gevonden om dit jaar grote kerstbomen te 

leveren. Hier zijn we heel erg blij mee. 

Stoeptegels 

Op het schoolplein staan nog een aantal 

pallets met stoeptegels. Heb je stoeptegels 

nodig en wil je de speeltuincommissie 

sponsoren voor een symbolisch bedrag? 

Neem dan contact op met Edwin de Wekker 

via 06-10886401. 

 

Bedankt! 

Als laatste en niet onbelangrijk, willen we Dick 

van der Vegt, Leefert Klooster en Anne de 

Leeuw bedanken voor het nuttige werk dat 

ze doen voor de speeltuinvereniging. 

 

Een vriendelijke groet, 

De Speeltuincommissie 

 

WELKOM 

We heten de nieuwe leerlingen van harte 

welkom op onze school! 

In groep 1: Jolien Verkade, Max Wever en 

William Lok. 

In groep 4: Robbin en Gwenn van Duinen. 

In groep 7: Jorrit Hogenkamp. 

 

 

 

 

EVEN VOORSTELLEN 

Jolien (links), William (midden) en  

Max (rechts), groep 1 

 

 

Robbin (links) en Gwenn (rechts) van 

Duinen, groep 4 

 

Na de meivakantie zijn de tweelingzussen 

Robbin en Gwenn bij ons op school 

gekomen. Robbin vertelt: “Wij woonden eerst 

in Zoetermeer. Daar is het heel erg druk.  

Nu hebben we een los huis en een grote tuin. 

We wonen heel vlakbij school, daarom zijn 

we altijd op tijd. Gwenn vult aan: “We wilden 

graag ergens wonen waar het rustiger was. 

Dan kun je ook beter slapen.  
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We wonen samen met onze vader en 

moeder in het nieuwe huis. En met onze 

katten Misty en Bing. Misty is 6 jaar, Bing is 10 

jaar en wij zijn 8 jaar. Robbin en ik zijn wel 

vriendinnen van elkaar, maar we maken ook 

wel eens ruzie. Dan denken we: “waarom 

doen we dat eigenlijk, want we vinden elkaar 

aardig!” 

 

Robbin: “na schooltijd wil ik graag op free 

runnen. Dan ben je lekker sportief bezig en je 

wordt er lenig van. Ik houd van buitenspelen 

en heel hard rennen. Of heel hoog op de 

schommel gaan. Maar misschien ga ik ook 

op paardrijden.” 

Gwenn: “Ik heb al 7 paardrijlessen gehad en 

rijd hier nu ook. Ik houd veel van paarden. 

Later als ik groot ben, zou ik een paard willen 

hebben. Ze zijn schattig.” 

 

Robbin: “Eerst had ik een hele grote klas van 

29 kinderen. Op de school zaten meer dan 

400 kinderen. Op deze school kun je beter 

spelen.” Gwenn: “Dit is een kleinere school, 

met allerlei hoeken. Ik kan me hier beter 

concentreren. We kennen al best veel 

kinderen en mensen op school. We gaan het 

steeds leuker hebben denk ik. We weten nu 

een beetje hoe het gaat. Ik vind bijna alle 

dingen leuk op school, maar IPC het leukst. 

Daarmee kun je verschillende dingen leren 

doordat je verschillende dingen doet.” 

Robbin: “IPC vind ik ook het leukst. Daar kun 

je avonturen mee doen. Nu hebben we het 

over water. Ik wou dat we hier al eerder op 

school zaten!” 

 

 

 

 

Jorrit Hogenkamp, groep 7 

 

“Na de kerstvakantie ben ik op deze school 

gekomen. Hiervoor zat ik op ‘t Oelebröd in 

Ruinen. Ik ben begonnen op een school in 

Amersfoort. Toen ik in groep 3 zat, zijn we 

naar Ruinen verhuisd. Daar woon ik met mijn 

vader, moeder en broer van 14. Ons huis 

staat tussen Ansen en Ruinen. Ik ga op de 

fiets naar school. Daar doe ik ongeveer 20 

minuten over.  

Ik vind het heel leuk op school. Het is heel 

anders dan ik gewend was. Het is rustiger in 

de klas. Veel kinderen vind ik aardig. Dat ik 

nu in een combinatieklas zit, maakt me niet 

zoveel uit. IPC kende ik eerst nog niet. Het is 

heel leuk. Je doet iedere keer iets anders. De 

ene keer doe je iets in een boek, de andere 

keer doe je iets op een Chromebook. Het 

IPC-onderwerp ‘De wijde wereld’ vond ik het 

leukst. Het was interessant om te weten te 

komen hoe het werkt met import en export. Ik 

vind het belangrijk dat IPC blijft. Alles zit erin 

en bij elkaar. Geschiedenis, aardrijkskunde en 

biologie.   

In mijn vrije tijd speel ik graag rugby. Ik ben lid 

van de club in Dwingeloo.  

In het weekend help ik mijn vader vaak met 

klussen. We hebben pas een schutting 

gemaakt met potdekselplanken. Ik vind het 

leuk om iets te maken.”  
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GYMLESSEN 

Doelgericht bewegen 

Het afgelopen schooljaar hebben de 

kinderen van De Wezeboom twee keer per 

week gymles gehad. Het belangrijkste doel 

tijdens deze gymlessen is de kinderen te 

‘leren bewegen’ en niet om ze ‘te laten 

bewegen’. Andere belangrijke doelen van 

de gymlessen zijn: 

• Basisvaardigheden aanleren. 

• Leren samenwerken. 

• Leren zelf in te schatten wat het eigen 

niveau is. 

 

Inspireren 

De gymlessen zijn bedoeld om de kinderen 

een beeld te schetsen van wat er in de 

wereld allemaal mogelijk is op het gebied 

van sport en spel, zodat ze later zelf, buiten 

de les om, actief gaan bewegen. Dit kan bij 

een sportvereniging zijn of door zelfstandig 

buiten spelen. De gymles moet niet het 

belangrijkste beweegmoment zijn. Het is een 

leermoment, net als de lessen op school. 

Op de foto’s krijgt u een indruk van enkele 

aangeboden activiteiten op school. 

 

 

 

 

Stimuleren 

Ouders vervullen tijdens de 

basisschoolcarrière van hun kinderen een 

belangrijke rol om kansen te bieden de 

vaardigheden toe te passen die de kinderen 

aangeboden krijgen tijdens de gymlessen 

en/of clinics. Voorbeelden zijn: 

• Lid zijn van een sportvereniging. 

• Spelen in het zwembad. 

• Spelen in de speeltuin. 

 

 

 

De gymles kan invloed hebben, maar als 

ouder heb je beduidend meer invloed op het 

sport- en beweeggedrag van je kind. Geef 

het goede voorbeeld door te motiveren, te 

inspireren en help het kind bewegen. Ook 

tijdens de zomervakantie wanneer de school 

en de sportverenigingen stilliggen! 

 

Dennis Blom 
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GROEP 1 & 2 
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Pagina 13 │ van 28 

 

 

   

   

 

Wij van groep 1 en 2 wensen jullie een swingende vakantie! 

   
 

 



GROEP 3 & 4 

Ik    heet      Elvera      bakker 

Ik won op heelder     weg    4 

Ik zit        op    de sport     Gym   en 

       Voetbal     en   mijn    vrienden    zijn  op 

      School      Alissa     en   Sam  en Anna Rens 

  Soms    en   Quinten   en Lean   en   Gwen 

En   Robin   en  en   noa-ylnn  en mijn 

familie    ik   heep   3  zuzen  hannika   en 

Joliene   en  Alicia  en papa  en mama en ik 

En    wij ebben  een konijn. 

Elvera Bakker 

 
 

 
 

 

 

Ik heet   Boaz    van dijk           ik hep fil 

vrienden. Sem    Quinten        Tom Ivar 

Dominic      Dylan  demiejen    nik   mees 

Tijn      Guus    wiliejam 

Boaz Sem ik 

Boaz van Dijk, groep 3 

Sem 

 

Van Dylan 
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Sam 

 

 

 

Anna Rens 

 

Schoolkrant 

Het gaat over zeehonden 

Ze zijn schattig en  

Ze zijn wollig 

Hul vil mensen vinden ze heel schattig 

Gwenn 

Gwenn 
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Alyssa 

Paarden 

Paarden zijn sterke dieren. 

En ze kunne bokken. 

Ik zit op paardrijden en ik den er 3 keer af ge 

vallen 

Van Léan 

 

 

 

O wat was het leuk. Eerst vond ik het 

spannend. We gingen in het vliegtuig zitten. 

We moesten een gordel om en we kregen 

een koptelefoon met microfoon op onze 

oren. De vliegtuig ging starten toen gingen 

we naar de startbaan op het gras. Daarna 

gingen we opstijgen de lucht in. Op het 

moment dat we de lucht in gingen voelde 

het alsof ik heel hoog sprong. Ik heb genoten 

van het uitzicht en ik zag de school als 1ste. 

We hebben oosteinde en Ruinerwold heel 

mooi in de lucht kunnen zien. Het op en neer 

gaan in de lucht vond ik wel een beetje eng 

wat dat voelde ik in mijn lichaam. 

Van Nick 

 

SlaGharen ER ZIJN VEEL ATRAKZY 

ZO ALS IGEL EN DE WIROLTBOL 

EEN WATERAKTRAKZY 

IK GAA HET LIEFST NAAR DE SNOEPWINKEL 

FAN NOA-LYNN 
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Judo is een vechtsport. 

Ik zit op judo 

Judo is van japan. 

banden. Geel oranje groen bruin zwart. 

quinten. 

 

 

Ik doe het oover de lion king 

Wij moeten op de kar staan 

En ik vind het spanhet ik denk 

Dat mijn klas het ook spanhet 

Vint en mijn zus en ik gaan als 

Leeuw ver kleeden en dat is 

Leuk en onse papa gaat ook op 

De kar staan aaleen onse papa 

Gaat op de kar staan en dat is 

Ook leuk en nu mijn vrienden 

Dat zijn Dilan en Noa-Lynn Nick 

En boaz en annrens en sam 

 

En gwenn en quintene en elvira 

En sem en alyssa en lean en  

Dat was het 

Van Robbin, groep 4 

 

Groep 3 bij groep 1 en 2 
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GROEP 5 & 6 

Schoolkorfbal  

Het is een toernooi buiten school. Het was op 

22 mei 2019. We waren met zijn zessen Alisa, 

Lieselotte, Jip, Niek, Brian en Hannika.  

Alleen er moesten twee aan de kant. Want 

er moesten vier in het veld. We moesten eerst 

tegen het kompas. Daar hadden we 5-0 

tegen gespeelt en wij hebben 

gewonnen. Daarna moesten we tegen de 

berken host 3-0 was het geworden en daar 

hebben we ook van gewonnen. Daarna 

hebben we een stuk fruit gepakt. En nog de 

foto gemaakt met juf Roelien erop.  

Toen moesten we weer naar onze volgende 

wedstrijd tegen de Dissel. Die hebben we 

gelijk gespeeld 2-2. En toen hadden we nog 

een kliniek en dat was leuk. Toen hadden 

geleerd hoe je ballen kan gooien in de 

korf. En toen kwam de kwart finale en net bij 

de laatste minuut hebben we net 2-2 van 

gemaakt maar helaas met de strafworpen 

hadden we verloren. Op het eind kregen we 

nog een ijsje tasje en een stressbal.  

Gemaakt door Alisa en Lieselotte  

 

Taal poep maken   

We gingen poep maken met heel de klas. 

Het was wel gezellig maar ook een beetje 

raar. Iedereen was aan het lachen en de 

meeste kinderen vonden het vies.  

We maakten het met appelstroop, 

ontbijtkoek en pindaka's en de plas was 

appelsap. En uiteindelijk gingen we het nog 

opeten het was niet echt lekker dus bijna 

iedereen gooiden het weg. Eigenlijk heel 

sonde dus.  

Gemaakt door Joep  

 

Mountainbike les   

Op donderdag 23 mei 2019 hadden wij 

mountainbike les. Eerst ging de wethouder 

van de gemeente Wolden praten en daarna 

de leraar eerst moesten we een helm op 

doen en daarna mochten wij een 

mountainbike pakken je had verschillende 

maten bijv. Xs,xs-s, xvs-m,m,m,m-l,l,l-xl als je xs 

heb dan zou je tussen de 150 en 165 zitten 

kwa lengte en dan heb je er nog wel een 

paar. Er was ook een professionele 

mountainbiker Jorn heten die. 

Niek en Brian 

 

Leesvirus 📚   

Er kwam een mevrouw voor leesvirus. Zij gaf 

ons allemaal boeken zoals: Sofie en de 

olifanten, De salto sultan, Timo en de 

Oppasninja, Het geheim van de papagaaien 

en Nikkie en de neanderthalers. En die 

boeken moesten wij allemaal proberen te 

lezen. Op de computer moesten wij onze 

meningen geven over de boeken die we 

hadden gelezen. Wij hadden hele leuke 

meningen gegeven over de boeken. Je 

kreeg ook punten voor de goede 

meningen die wij gaven. Op de computer 

moesten wij elke week voor vrijdag 12.00 uur 

een vraag beantwoorden over de boeken. 

Wij kregen punten voor als we de vragen 

goed hadden en op tijd ingeleverd. Wij 

hadden een internetvraag die we moesten 
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beantwoorden en een boek vraag. Bij de 

internet vraag kregen we een website waar 

we op we moesten zoeken en bij de 

boekvraag moesten we een vraag uit een 

boek beantwoorden. Er was op het eind van 

Leesvirus nog het Leesvirusfeest. Er was een 

quiz over de boeken er mochten 2 kinderen 

uit de klas de vragen van de quiz 

beantwoorden en de kinderen die 

meededen uit onze klas waren Niek en 

Anmar, zij hadden alle vragen van de quiz 

goed. We kregen een taart als prijs en er was 

een beker voor de groep die de meeste 

antwoorden goed hadden van de 

internetvragen en de boekvragen en 

de  winnaars waren wij. Wij hadden allebeide 

de prijzen gewonnen we waren heel blij. 

Toen we weer op school waren gingen we 

de taart opeten. Voor ons was het een leuke 

dag einde.  

Gemaakt door: Hannika en Anmar   

 

Volleybal clinic  

We hebben met sport gevolleybald en we 

waren 4 de geëindigd. We moesten in 

Ruinerwold zijn na schooltijd. We moesten dus 

ons snel aan kleden in de sporthal. We 

moesten tegen verschillende scholen in de 

Wolde. We deden het A niveau. Er zijn ook 

hogere niveaus. We hebben er 3 gewonnen. 

We moesten tegen de Arensvleugel en de 

Rozebotel. We keren dus geen beker of iets 

anders wat we waren niet 1e 2e of 3e. We 

hadden 2 coachen. Dat waren 2 moeders. 

We hadden hele goeie spelers in het veld. 

We begonnen in vak 3.   

Gemaakt door Maud 

Amsterdam Schiphol  

Onze hele klas moest er om 8:00 op school 

zijn. Toen gingen we met auto´s naar het 

station Meppel. We moesten daarna nog 

even wachten op de trein. Toen gingen we 

wel een uur en dertig minuten in de trein 

naar Schiphol. Toen we er waren was het 9:30 

dus gingen we fruit eten en even op de 

wielen van het vliegtuig en in een vliegtuig 

maar wel een neppe en we hebben ook nog 

in de propeller gezeten.  

Toen gingen we rondlopen over Schiphol en 

toen was het 11:00 daarna gingen we naar 

de bus en kregen we een rondleiding over 

het terrein van Schiphol en dat duurde een 

uur lang toen was het 12:00 dus mochten we 

op de letters spelen en eten dit was de foto 

 

 

 

Daarna was het weer tijd om naar huis te 

gaan en toen we in de trein waren kregen 

we ook nog een paspoort met op drachten 

en nog andere dingen. Later toen we er 

waren bij de auto´s gingen we naar het 

schoolplein toen was het 15:30 en ging 

iedereen naar huis. Het was een heelllleeee 

leukkkkee reis die dag. 

Gemaakt door Carmen en Héloïse   
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Hellendoorn  

We zijn op schoolreis geweest naar 

Hellendoorn. De heel dag regende het en 

we waren klets nat. Er waren heel veel 

attracties bijvoorbeeld: de dondersteen 

(achtbaan), het drakennest, de tornado,  en 

een wildwaterbaan en nog veel meer 

attracties. We gingen niet in de bus maar 

met veel auto ś naar Hellendoorn. We waren 

niet de enige wand er waren 25 schoolreisjes. 

Om 2 uur aten wij lekker frietjes en sommige 

kinderen hadden snoep mee en deelde dat 

uit.  De juffen hadden ook nog lekker snoep 

mee en ze hadden ook nog fruit mee. Juf hat 

nog een paar Foto's van de kinderen 

gemaakt. Toen we het park uit waren ging 

de zon schijnen. Toen we bij de kolonie 

waren zette de ouders ons af en zij gingen 

met lege auto's naar school en zij toeterde 

als wij naar school mochten lopen en juf 

Roelien loopt mee we gingen langs de voor 

deur en kruipt naar de andere kant van de 

school.  Maar gelukkig zagen ze ons niet en 

bij Hellendoorn was het super leuk.  

Gemaakt door Maud en Alisa      

 

Schiphol Excursie    

Wij zijn met de trein naar Amsterdam 

geweest met de hele klas. En we hebben 

heel veel geleerd van Schiphol. En we 

hebben in een vliegtuig gezeten en op de 

wielen gestaan en in motor van een vliegtuig 

gezeten. En we hebben ook in een bus 

gezeten en we hebben ook vliegtuigen 

gezien en we hebben ook in de letters van i 

am Amsterdam gestaan.  

Gemaakt door Thijs en Sander 

Feestelijke ouderavond  

F  E  E  S  T  A  Z  B  C  

D  E  F  G  H  N  I  L  S  

R  A  P  H  E  I  N  A  R  

J  K  L  P  M  M  G  V  E  

N  O  Oe  P  A  H  E  F  D  

I  R  j  K  L  M  N  A  U  

G  E  D  I  C  H  T  N  O  

P  A  N  N  E  N  K  OE  K  

Thema        afval                      zingen  

Feest         gedicht              rap  

Ouders    groepen       pannenkoek  

Gemaakt door Mirre en Jip 

 

Sportdag 2019   

Op vrijdag 26 april hadden we sportdag we 

werden in groepjes verdeelt en gingen 

sportactiviteiten doen Zoals: frisbeeën, 

hartlopen en voetballen. Ook konden we op 

springkussens. Mochten we de dingen gaan 

doen die we gekozen handen zoals: 

ijsboerderij, mountainbiken of naar de 

manege. Je kon ook rugbyen   

Ik ben Naar de 

ijsboerderij 

geweest daar 

ging ik op de 

nieuwe 

toestellen en 

op de 

kabelbaan, 

paartjes en de 

elastieken ik 

vont het heel 

leuk   

Karlijn   

Ik ben eerst 

een uur naar 

springkussens 

een 

springkussen 
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heet de galaxy run en na dat uur ging ik naar 

het voetbalveld geweest en dat was heel 

leuk.  

Gemaakt door Luna en Karlijn   

 

Het beste idee van de Wezeboom  

Heel groep 5-6 moest een idee bedenken en 

je mocht ook in groepjes werken op vrijdag 

14 juni moesten groep 5-6 hun idee laten zien 

en maandag 17 juni kregen we de uitslag te 

horen op de derde plek stonden Hannika en 

Sander op de tweede plek Niek en op de 

eerste plek stond ik zelf en mijn idee was: nou 

wij gebruiken veel water onder de grond en 

dat raakt een keer op en daar had ik een 

plan voor bedacht want als het regen water 

via het dak naar een poeltje gaat dan word 

het onder de grond gezuiverd en dan word 

het door een pomp om hoog gepompt door 

een slang gaat het water naar het huis en 

dan gaat het naar de doch en de wc en 

dan hoefje alleen voor de kraan water van 

de grond te gebruiken en dan gaat dat 

water minder snel op. 

 

 

Gemaakt door Mirre 

 

 

 

 

 

Gastles KLM  

Er kwamen twee mensen langs die waren 

purser en stewardess   

Daar door wisten wij echt heel veel over de 

binnenkant van  

Een vliegtuig. toen hadden we geleerd over 

een karretje die trollie heet  met eten en 

drinken erin.   

We wisten ook waar een stewards of 

stewardessen slapen, eten of drinken.  

Dat was op de zolder van het vliegtuig.  

 

Daar is het heel krap zeiden ze.     

Gemaakt door Yannick 

 

 

Met de klas naar Schiphol 
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GROEP 7 & 8 

Afscheid groep 8 

Hoi ik ben Anouk en ik doe het over ons 

afscheid van groep 8. We doen allemaal 

spelletjes. De meeste staan in het teken van 

water. Ik mag niet te veel verklappen 

daarom is die zo kort. 

Groetjes Anouk Versteeg, groep 8 

 

Schoolkamp Ommen 7/8 

Op woensdag 12 juni 2019 vertrok 7/8 naar 

Ommen. We stopten bij de 15 km om wat te 

eten en te drinken. Dat was zo dichtbij 

Overijssel dat je nog een paar stappen moest 

doen en je was in Overijssel. Weer na een 

paar km stopten we om te zwemmen. We 

waren er van elf uur tot en met 1 uur. Daarna 

gingen we verder fietsen tot de plek waar we 

logeren. In de avond gingen we naar het 

pannenkoekenrestaurant na het toetje 

gingen we in een speeltuin spelen. De 

volgende morgen hebben we vlotten 

gebouwd en geklommen in een klimpark. We 

hebben die volgende morgen wraps 

gegeten. De volgende morgen ingepakt en 

weer gaan fietsen. Iets later op de fiets 

gingen we winkelen. 

David van der Zande (groep 7) en Thijn 

Lubbers (groep 8) 

 

Dode hoekproject, verkeer 

We waren in 2 groepen gesplitst de eerste 

groep ging eerst naar buiten en de andere 

groep moest eerst even in de klas. De eerste 

groep werd dan nog een keer gesplitst. Een 

groep zat in de vrachtwagen en de andere 

groep ging in dode hoek staan. En ze legden 

uit wat wel een dode hoek is en wat niet een 

dode hoek is. En als je aan het fietsen bent. 

Zorg je er wel voor dat de chauffeur je wel 

kan zien. Als je in de vrachtwagen zat reed je 

niet. Je keek of je ze wel of niet zag. De 

groep die buiten was die ging achter de 

vrachtwagen staan een dodehoek. En als je 

vlak voor de vrachtwagen gaat staan is het 

ook een dode hoek. Als je vooraan en dan 

wel naast de vrachtwagen gaat staan is dat 

een dodehoek, aan allebeide kanten want 

als de vrachtwagenchauffeur gaat draaien 

dan komt die tegen je aan en dan kan je niet 

meer weg. Dat waren alle dode hoeken. 

Gemaakt door: Isa de wekker, groep 7 

 

NK zwemmen 

Ik heb meegedaan aan het NK in Leiden. Dat 

was 9/10 maart op 9 maart moest ik 100 m 

vrije slag daar ben ik Nederlands kampioen 

op geworden. Daarna moest ik nog de 200 m 

wisselslag daar was ik 4de geworden en ik 

moest nog de 200 m vrije slag daar werd ik 

5de. 10 maart moest ik ook weer 3 afstanden 

als eerst moest ik de 50 vrije slag daar werd ik 

2de op het lag dicht bij elkaar 3 honderdste. 

Daarna moest ik de 100 rugslag daar werd ik 

ook Nederlands kampioen daarna moest ik 

nog een afstand als allerlaatste van het 

toernooi ik moest de 100 wisselslag daar werd 

ik 3de op ik was heel blij met 4 prijzen het was 

een geslaagd weekend. 

 

 

 

Gemaakt door Esmée Mulder, groep 7 
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Praktisch verkeersexamen (24 april) 

We hadden 24 april het praktisch 

verkeersexamen. Het praktisch 

verkeersexamen is dat je een rondje moet 

fietsen. Het was in Ruinerwold.  

In de ochtend gingen we op de fiets naar 

Ruinerwold het praktisch verkeersexamen 

was bij de in gang van De Dissel. Toen we 

daar waren moesten we nog even wachten 

tot de andere scholen klaar waren dat 

duurde niet echt lang. Toen de andere 

scholen klaar waren. Moesten wij allemaal 

een hesje aan doen en op dat hesje stond 

een nummer. Als eerst mocht groep 7 alleen 

het moest wel op alfabetische volgorde 

staan van achter naam. Je mocht niet met 

z’n tweeën fietsen het was niet zoon lang 

rondje maar het was wel een moeilijk 

parcours. Het kruispunt was best moeilijk. 

Onze klas heeft het heel goed gedaan alleen 

zijn er 4 kinderen niet geslaagd. 

Gemaakt door Esmée Mulder, groep 7 

 
Praktisch verkeersexamen 

 

Koningvoetbal Koekange 27 april 2019 

Het was de ochtend 27 april wij gingen naar 

Koekange voor het koning voetbaltoernooi. 

Wij moesten als eerste tegen de rozebottel 

dat was heel makkelijk we hadden 

gewonnen. En na die wedstrijd gingen we 

even uitrusten en we moesten na het 

uitrusten tegen de Johan Friso school tegen 

hun hadden we ook gewonnen. Dat was nog 

makkelijker en we hadden alle wedstrijden 

gewonnen. De 1ste wedstrijd stond Thijn keep 

en de laatste 3 stond Hessel keep en we 

hebben de beker op school staan. 

Van Hessel Meekhof, groep 8 

 

Grote Rekendag 

 

Wat is de grote rekendag? 

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag 

georganiseerd. Het is een dag voor alle 

basisscholen in Nederland. 

Wanneer is de grote rekendag? 

Grote Rekendag vond plaats op woensdag 3 

april 2019. 

Door wie is het 

georganiseerd?  

  

Wat was het thema dit jaar? : Uit Verhouding. 

Wat hebben we nou gedaan? 

We hebben op school in groepjes 

opdrachten gedaan met dozen en papier en 

dan met een lichtje erop schijnen. Door Justin 

Brinkman & Jorrit Hogenkamp, groep 7 

 

Kamp 2019 

Wij zijn op kamp geweest met de hele klas 

het was superleuk. We hebben vlotten 

gebouwd en toen 1100 meter gepeddeld 

met tegenstroming was best wel vermoeiend 

en we de hele tijd rondjes van de zaak 

gedaan, want we draaiden de hele tijd rond 

best grappig en toen gingen we weer naar 

het huisje. En we hebben onbeperkt 

pannenkoeken gegeten. 

Door Marc Grit, groep 8 

 



Pagina 24 │ van 28 

 

Bezoek Westerbork 

Op 8 februari gingen we naar het herinnering 

museum Westerbork. We kregen een 

rondleiding. En toen mochten we eerst een 

opdracht maken over de geschiedenis van 

kamp Westerbork. En we gingen in groepjes 

van twee. En toen kregen we een rondleiding 

van het kamp waar de mensen zaten. Het 

was erg indrukwekkend want er stond zelfs 

nog en barak, maar daar was wel door de 

helft. En je zag ook het huis waar de bewaker 

in woonde en dat huis staat in glas, omdat 

dat iets van het kamp is en die bewaker is nu 

ook in het nieuws. Daarna gingen we terug 

naar school. 

Van Naomi van Dijk, groep 8 

 

Schoolvoetbal 

We gingen eerst met ze allen op de fiets met 

een goed gevoel. We kwamen daar aan en 

we hadden een lastige poule met de dissel 1 

de akker en de horst 2. Iedereen deed de 

voetbalschoenen enzo aan. Toen gingen we 

warming up doen. De eerste wedstrijd 

moesten we tegen de dissel meteen en 

lastige wedstrijd. We verloren ook die met 2-0. 

2de wedstrijd moesten we tegen de akker 

we kwamen 1-0 achter heel snel. Toen 

gingen we snel in de aanval en we scoorden 

toen daarna weer, daarna een wereldgoal 

van Perijn .  

Uiteindelijk hebben we die wedstrijd met 1-3 

gewonnen toen konden we rusten iedereen 

heeft wat gedronken. Toen gingen we de 

dissel aanmoedigen. De derde wedstrijd 

kwamen we 1-0 voor en hebben het 

uiteindelijk uit handen gegeven en met 1-2 

verloren we konden al niet door gaan want 

de dissel had alles al gewonnen. Iedereen 

was een beetje chagrijnig omdat we verloren 

hadden en uiteindelijk is het weer goed 

gekomen en gingen we samen patatjes 

eten. De winnaar van schoolvoetbal was de 

dissel 1. 

Gemaakt door Per Ove Boxem, groep 8 

 

 

 

Rijksmuseum 

Het was heel leuk bij het rijksmuseum. We 

hebben daar van alles gezien. Zoals: 

schilderijen (ook de nachtwacht, het 

melkmeisje en de slag bij Waterloo), vazen en 

poppenhuisjes (een poppenhuis voor hele 

rijke mensen waar ze niet echt mee spelen 

maar om op te scheppen). In een 

poppenhuisje stonden hele dure dingen, alle 

kleine vaasjes varen van echt porselein, het 

bestek was van echt zilver, e.n.v. we gingen 

ook nog een spelletje doen. Je maakte 

tweetallen, dan kiest je maatje een schilderij 

uit. Met aanwijzingen (van je maatje) 

probeer je het schilderij na te maken. 

Gemaakt door Anne Kaper en Jiline de 

Gooijer, groep 7 

 

 
Bezoek aan Rijksmuseum 
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De sportdag 

We begonnen de sportdag met de pasapas 

dansen, dat was het liedje van kinderen voor 

kinderen. Daarna gingen we op de 

springkussens spelletjes doen, toen gingen we 

eten, zodra we het eten op hadden gingen 

we zo ver mogelijk gooien met de bal. Toen 

dat spel klaar was gingen we met een 

tennisbal op een lepel balanceren. Het 

volgende spelletje was frisbeeën daar moest 

je om ringen heen gooien elke ring was meer 

punten waard. Daarna waren er nog veel 

meer spelletjes we hadden het spel tennisbal 

gooien overgeslagen. Toen het middag was 

gingen we andere spellen / sporten doen. Je 

kon uit een heleboel kiezen zo kon je 

bijvoorbeeld mountainbiken, voetballen, 

stormbaan, rugbyen en nog meer. Je mocht 

twee dingen kiezen om te doen. 

Auke van Wijk en Jan Martijn, groep 8 

 

 
Sportdag Ruinerwold 

 

Patholoog anatoom 

Een patholoog anatoom is iemand die 

doodsoorzaken onderzoekt of hij een 

natuurlijke of onnatuurlijke dood heeft. 

Bij een natuurlijke dood mag het gezin kiezen 

hoe iemand wordt begraven of gecremeerd 

wordt, maar als het een onnatuurlijke dood is 

mogen de mensen die het lichaam hebben 

onder zocht houden voor meer onderzoek. 

Perijn van der Zande, groep 8

 
Gastles patholoog anatoom  

bij IPC-unit onderzoekers 

Koe schilderen bij de Drentse koe 

In eind 2018 gingen we koe schilderen bij de 

Drentse koe het was Thorold zijn ontwerp. Het 

was toen heel koud, Thorold mocht de koe 

toen ook een naam geven. Ze ging de koe 

schilderen met:  Naomi, Marit, Jiline, Doris, 

David en Thorold 

Groetjes Thorold Kok, groep 7 

 

Schoolkamp Ommen 7/8 

Schoolkamp Ommen 7/8 we waren op weg 

naar Ommen om 3 dagen en 2 nachten 

daar te zijn. 

De eerste pauze namen we vlak voor 

Overrijssel na 10tot15 min waren we daar 

pauze aan het nemen. Daarna gingen we 

verder fietsen tot we bij een buitenzwembad 

waren het heette daar bosbad zoiets 

tenminste daar waren we zoiezo tot minstens 

12:00/13:00. 

Vanaf daar gingen we in een richting naar 

P|Ommen we kwamen uiteindelijk langs een 

winkel waar Hessels neef werkt een tijdje 

daarna waren we bij onze bestemming 

Groetjes Silas Nijsen, groep 8 

 



Pagina 26 │ van 28 

 

De musical bende op de camping 

De musical bende op de camping. Op 9 juli 

2019 speelt groep 7/8 de eindmusical 

Waar gaat het over: 

Het zonnetje komt op bij camping alles went. 

Maar het is een puinhoop. Govert moet de 

camping achter zich laten en verhuizen. 

Want hij heeft de camping verkocht aan 

jacky de spijker samen met haar zus roos. 

Maar opeens staan allemaal gasten aan de 

poort van de camping. De ene helft 

verwacht een gezellige oude camping en de 

andere helft een  groot luxe vakantie resort. 

Hoe loopt het af op de camping ‘alles went' 

Kom zeker kijken op 9 juli bij de eindmusical in 

de Buddingehof. 

Myrthe van der Zande (gr. 8), Marit Martens 

(gr. 8) en Doris Scholing (gr. 7) 

 

GROEP 8 NAAR HET 

VOORTGEZET ONDERWIJS 

De kinderen van groep 8 gaan onze school 

verlaten en kijken uit naar een nieuwe, 

spannende en leerzame tijd op het 

voortgezet onderwijs. Ze vertellen hier op 

welke school ze hun carrière voort zullen 

zetten. Veel succes en vooral heel veel 

plezier allemaal! 

 

Hoi ik ben Anouk  

Ik ga naar het groene lyceum. Dit is 

havo/vwo. Deze school vond ik het best bij 

mij passen want groene lyceum is anders dan 

normaal. Ik heb geen Frans maar in die tijd 

van Frans heb ik praktijk/groene vakken. Dus 

ik kan dan kookles hebben of iets anders. 

Daar ben ik blij mee want ik wil iets doen en 

niet alleen in de boeken zitten.    

Dit was het doei,  

groetjes Anouk  

 

Ik ben Hessel Meekhof en ik ga naar Stad & 

Esch en het niveau wat ik ga doen is tl.

  

 

Stad en Esch Diever  

Waarom: ik vind het een mooie school van 

de buitenkant en de binnenkant ook en ik ga 

erheen omdat het lekker dichtbij is.   

Ik vind Engels een heel leuk vak omdat ik het 

goed kan en ik doe het niveau kader-tl en ik 

ga kader doen omdat ik dingen doen van 

buiten heel leuk vind zoals: survivallen, 

buitenspelen en hutten bouwen.  

Marc Grit 

 

Dingstede   

Ik ga naar dingstede want dat leek mij een 

leuke school alleen ik en Perijn gaan naar 

Dingstede. Ik zat eerst op tl niveau en ik 

eindigde op havo dus ik was erg trots op 

mijzelf. Groetjes Myrthe van der Zande.  

  

Dingstede  

Ik ga naar dingstede, Tl niveau. Myrthe gaat 

ook. En het wordt super saai.  

Perijn van der Zande 

 

Stad & Esch   

Ik ga naar Stad & Esch omdat ik het een 

leuke school vind. Ik kan ook mijn gang gaan 

op die school en ik had een twijfel geval 

want ik had tl maar nu heb ik havo en dat 

vind ik een mooi niveau en ik heb ook zin om 

naar stad & Esch te gaan  en ook met 

andere kinderen gaan fietsen.  

Groetjes Naomi van Dijk  
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Stad en Esch 

Ik ben Silas Nijsen en ik heb tl gescoord. Ik 

hoop dat ik het leuk vind ik ga naar Stad en 

Esch. En ik ga daar techniek en innovatie 

doen ik hoop dat ik nog havo kan scoren 

uiteindelijk want ik wil piloot worden bij de 

luchtmacht. Ik weet niet bij wie ik in de klas 

kom ik hoop aardige kinderen. Maar ik vind 

het wel een beetje spannend. Ik heb andere 

vrienden maar die zijn ander niveau. Of 

ander iets. 

 

Stad en Esch    

Ik heb voor Stad en Esch gekozen omdat de 

school bij mij past. Ik ga VWO doen. 

Auke van Wijk 

 

Sevenwolden Heerenveen 

Volgend jaar ga ik naar Sevenwolden in 

Heerenveen, naar het niveau tl. Het is een 

rugby school. Ik heb er speciaal voor 

gekozen omdat ik rugby leuk vind en ik wil er 

meer over leren.  

Jan Martijn Hendriks 

Stad & Esch  

Ik ben Thijn Lubbers en ik ga naar stad en 

Esch. Mijn niveau is kader en ik ga techniek 

doen.   

Stad en Esch Diever  

Ik ga naar Stad en Esch Diever. Ik heb 

daarvoor gekozen, omdat het een kleinere 

school is, met persoonlijk gericht onderwijs en 

het is voor mij dichterbij want ik woon in 

Uffelte. Ik ga daar TL (theoretische leerweg) 

doen. Maar dat was nog maar de vraag of ik 

dat eigenlijk wel mocht doen, want ik had 

kader maar omdat ik heb laten zien in de 

eindtoets dat ik TL kon doen. Ik was daar 

super de puper blij mee. Vooral toen ik 

hoorde dat ik ook echt daadwerkelijk TL mag 

doen.  

  

Marit Martens  

 

GOEDENAVOND  

Ik ga naar Terra Meppel. Ik ga naar sport. 

Ikga tl doen En ik weet niet bij wie ik in de klas 

kom. Per Ove Boxem 
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Thuis zijn op onbekende wegen 

Op vertrouwde plekken dwalen 

Het hoofd even lekker legen 

Ruimte voor nieuwe verhalen 

  

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  
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