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VOORWOORD 

  

 

Beste schoolkrantlezers, 

Voor u ligt de schoolkrant van december 

2019. We hebben er weer een paar 

maanden onderwijs opzitten in dit nieuwe 

schooljaar. En wat hebben we weer veel 

plezier gehad in het leren. Elke dag gaan we 

weer een stukje wijzer naar huis! 

De leerlingen werken heel hard aan hun 

persoonlijke doelen. De persoonlijke doelen 

hebben betrekking op de individuele 

kwaliteiten en karaktertrekken die van 

belang zijn voor de leerlingen in onze huidige 

maatschappij. Deze persoonlijke doelen 

helpen die kwaliteiten te ontwikkelen zodat 

leerlingen in staat zijn om met veranderingen 

in hun leven om te gaan. 

Een aantal van deze persoonlijke doelen zijn: 

aanpassingsvermogen, volharding, 

veerkracht en moraliteit. Vraag de kinderen 

er maar eens naar. Zij kunnen u er veel meer 

over vertellen. 

Tja... en dan de stakingsdagen. Het onderwijs 

komt de laatste tijd veel in het nieuws. En niet 

altijd positief. Leerkrachtentekort, werkdruk, 

hogere lonen, klassen die worden opgesplitst 

of zelfs kinderen die naar huis worden 

gestuurd. Zo willen wij als onderwijs niet in het 

nieuws komen, maar het is wel de realiteit. 

Nieuwe leerkrachten zijn heel hard nodig om 

het toekomstige onderwijs veilig te stellen. We 

willen de kwaliteit hoog houden. Alle 

kinderen hebben recht op goed onderwijs, 

voldoende aandacht en een mooie 

ontwikkeling. Het beroep moet aantrekkelijk 

zijn voor nieuwe collega's. Maar ook 

aantrekkelijk blijven. Startende leerkrachten 

moeten we binnen zien te houden. Dat 

betekent wel dat de lonen gelijkgesteld 

moeten worden met het VO en de werkdruk 

omlaag zodat het beroep weer boeiend 

wordt en aanmeldingen bij de Pabo's gaan 

stijgen. Er moet wat veranderen, de politiek is 

nu aan zet. 

Maar wat ik vooral wil benadrukken is ons 

mooie vak. Dat wordt de laatste tijd wel eens 

vergeten. Werken in het primair onderwijs is 

geweldig. Geen dag is hetzelfde. Kinderen 

zijn open, nieuwsgierig en willen graag leren. 

Hoe mooi is het om de ontwikkeling te zien. 

De kinderen leren elke dag. De ontwikkeling 

gaat door mede dankzij onze leerkrachten. 

Kinderen die trots zijn op wat ze geleerd 

hebben. Kinderen die anderen 

complimenten geven, gemotiveerd aan het 

werk zijn en genieten. Met prachtige, 

enthousiaste verhalen naar huis gaan. Dat 

zijn keer op keer momenten waarvan wij 

gaan glimlachen en energie krijgen. Wij 

hopen dat veel mensen voor dit mooie 

beroep gaan kiezen! 

 

Ons bestuur heeft een onderzoek gehad van 

de inspectie. Dit is een 4-jaarlijks onderzoek. 

De inspecteur heeft gesprekken gevoerd met 

de bestuurder en beleidsmedewerkers, 

afvaardiging van de GMR, afvaardiging van 

de Raad van toezicht en vier scholen 

bezocht. De Rozebottel, Bosrand, De Horst en  
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't Oelebröd). Ze hebben de volgende 

standaarden onderzocht: 

1. OP 2 zicht op ontwikkeling 

2. OP 3 didactisch handelen 

3. KA 1 kwaliteitszorg 

4. KA 2 kwaliteitscultuur 

De inspecteur is heel tevreden over hoe 

Wolderwijs het op dit moment doet. Op alle 

standaarden is voldoende gescoord en op 

de kwaliteitscultuur zelfs een goed. Daar zijn 

wij met alle scholen en heel Wolderwijs heel 

trots op. We werken continu hard aan de 

kwaliteit op alle scholen en dat is nu ook 

zichtbaar bij de inspectie. Op dit moment 

wordt er gewerkt aan het rapport. Wanneer 

deze definitief is, komt deze op de site van 

Wolderwijs. Interessant om eens na te lezen. 

We kijken terug op een goed begin van dit 

schooljaar. Nu op naar de kerstvakantie en 

lekker uitrusten. Daarna gaan we er weer 

volop en met veel plezier tegenaan! 

 

Fijne vakantie! 

Chantal Jurjens 

 

 

 

 

 

 

VANUIT DE MR 

2019 Is al weer bijna ten einde. Wat gaat een 

jaar toch altijd weer hard. 

Op school wordt er hard gewerkt, we 

hebben weer een goed productief jaar 

gehad. 

 

Het volgende hebben we allemaal de revue 

zien passeren: 

- Vervolg van IPC. Nog steeds is iedereen erg 

enthousiast. Nog enthousiaster werd 

iedereen van de prachtige wereldkaart in de 

tussenruimte! De kinderen kunnen nu goed 

het wereldbeeld zien en kunnen dit 

toepassen in hun lessen. 

 

 
 

- Er zijn nieuwe methodes gekomen op 

school: voor rekenen (digitaal vanaf groep 5) 

en voor schrijven. 

- De school wordt goed gepromoot in de 

omgeving: in het dorp hangen op diverse 

plekken posters van onze peuterochtenden 

én onze folder is bijna klaar.  

De Facebookpagina is levendig en wordt 

veel gelezen door onze ouders, maar ook 

door mensen in en buiten ons dorp. 

- Het schoolplein is weer opgevuld en de 

kinderen kunnen weer heerlijk spelen. 

 

Verder heeft de MR het druk gehad met: 

- Koersplan van Wolderwijs 

- Stakingen van de leerkrachten en 

besteding van de stakingsgelden 

- De audit op school in april 

- Welke investeringen doet de school en 

welke subsidies er zijn 

- Allerlei terugkomende protocollen en 

plannen (te zien op onze schoolsite) 
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- Formatie van dit schooljaar met een 

vooruitblik naar volgend schooljaar 

- Krimp in de Wolden én op de Wezeboom 

- Informatie vanuit de GMR, wat speelt er 

binnen Wolderwijs 

 

Mochten jullie nog meer willen weten dan 

kunt u de agenda én notulen inzien op 

school. (Tegenover het IB kantoor). Onder het 

genot van een kopje koffie kunt u deze rustig 

doorlezen. 

 

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 om u hele  

fijne dagen en een uniek en inspirerend 2020 

toe te wensen! 

 

Saskia (voorzitter MR)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR NIEUWS 

December is een drukke maar leuke maand, 

waarin voor de kinderen veel gebeurt.  

We hebben op het moment van schrijven net 

de Sint op bezoek gehad en na de 

succesvolle jaarlijkse kerstboomverkoop met 

de Speeltuinvereniging is het ook weer tijd 

om de kerstboom op te tuigen. Op school is 

binnenkort de kerstviering, dit keer in twee 

grote groepen en ook met een gezamenlijk 

gedeelte. De intekenlijsten beloven alweer 

een groot feest! 

Het is voor de ouders vaak ook een drukke 

maand, maar zo naar het einde toe ook een 

tijd om even te bezinnen. Terugkijken naar 

wat geweest is, maar ook vooruitkijken naar 

wat gaat komen. Misschien zelfs een goed 

voornemen hier of daar? Iedereen doet het 

op zijn eigen manier en dat is maar goed 

ook, maar het is ook fijn te merken hoeveel 

gezamenlijkheid er is. 

Dat geldt ook voor onze school en de rol van 

de Ouderraad (OR) daarbinnen. Dat beperkt 

zich natuurlijk niet tot deze maand. We 

beginnen al gelijk in september met de 

viswedstrijd, een traditie op zich! Ook de OR-

vergaderingen beginnen al in die maand om 

het jaarprogramma goed voor te bereiden. 

Er zijn veel vaste momenten in het jaar, maar 

we willen zorgen dat er elke keer wel weer 

een verrassingselement in zit. 

We doen dat samen met het team van 

school en dat zorgt naast een erg prettige 

samenwerking wat ons betreft ook voor 

mooie resultaten! Zo konden we tijdens de 

Zakelijke ouderavond dan ook weer het 

vorige schooljaar met tevredenheid 

evalueren! Het was ook de formele start van 

ons nieuwe OR-lid Lisa de Leeuw, een 

aanwinst! 

De OR wil eenieder die een bijdrage levert 

aan onze school, in welke vorm dan ook en 

specifiek iedereen die ons helpt bij het 

organiseren van de verschillende activiteiten 

hartelijk bedanken voor al jullie inzet! Het was 

een gezellige eerste helft van het schooljaar 

en ik hoop dat het tweede deel net zo leuk 

en gezellig wordt. Dat doen we toch maar 

mooi met elkaar! 

Fijne feestdagen en een liefdevol, gezond 

2020 toegewenst! 

 

Henriët Luten,  

voorzitter Ouderraad  

mailto:mr@dewezeboom.nl
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10 VRAGEN AAN… 

(Juf) Marchien Scheper 

 

 

Waar ben je geboren en op welke school zat 

je? 

Ik ben geboren in Koekange en zat op de 

Openbare Lagere School. Deze school stond 

eerst aan de Dorpsstraat. We verhuisden zelf 

met onze stoel in de eerste klas naar de 

Sportlaan. Later heb ik er tien jaar voor de 

klas gestaan. 

 

Met wie woon je? 

Ik ben getrouwd met Jaap Scheper en we 

hebben twee zonen (Robin en Jordy). 

Ondertussen ook een schoondochter Jolien. 

Onze zonen zijn 31 en 28 jaar. 

 

Hoe lang ben je al bij school betrokken? 

Ik werk sinds september 2019 op de 

Wezeboom in groep 5/6. Lang geleden heb 

ik ook zes jaar op de Wezeboom gewerkt. In 

1990 moest ik vertrekken, omdat het 

leerlingenaantal terug liep. Ik was toen de 

leerkracht met de minste jaren ervaring (nu 

met de meeste ervaring). 

 

 

Wat doe je zoal voor werkzaamheden op 

school? 

Ik sta drie dagen in de week voor groep 5/6, 

zit in de MR en de GMR en ik beheer van de 

lief en leed pot. 

 

Wat wilde je vroeger worden? 

Ik wist al heel vroeg dat ik juf wilde worden. 

 

Wat is het leukste dat je op school hebt 

meegemaakt? 

Ik heb in mijn schoolloopbaan vanaf 1981 

heel veel leuke dingen meegemaakt 

natuurlijk. Teveel op om te noemen, maar de 

schoolkampen, sportevenementen en de 

alledaagse contacten met de kinderen vind 

ik het leukste. 

 

Waar heb je een hekel aan en waarom? 

Ik heb een hekel aan liegen en aan mensen 

die zich mooier voordoen dan ze zijn. 

 

Wanneer had je voor het laatst de slappe 

lach? 

Meestal met mijn zussen, wanneer we 

herinneringen ophalen van vroeger. 

 

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

Zingen in een popkoor, kamperen, lange 

wandelingen maken, lezen. 

 

Wat is je wens voor de school? 

Ik wens dat de school nog 

lang een goed bestaansrecht 

mag hebben. 
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VAN DE SPEELTUIN-

VERENIGING 

Het einde van het jaar is in zicht... een nieuw 

begin staat voor de deur. December is de 

maand om even stil te staan wat wij het 

afgelopen jaar bereikt hebben als 

speeltuinvereniging. We hebben een nieuw 

speeltoestel geplaatst op het schoolplein van 

De Wezeboom. Een mooie aanwinst die veel 

gebruikt wordt!  

En naast het reguliere onderhoud is ook de 

bestrating aangepast, zodat we weer goed 

het nieuwe jaar in kunnen gaan. De mannen 

van het onderhoudsteam: bedankt voor jullie 

inzet en gezelligheid. Ook willen we dit jaar 

Dick van der Vegt, Leefert Klooster en Anne 

de Leeuw weer bedanken voor het nuttige 

werk dat ze doen voor de 

speeltuinvereniging. Bedankt! 

Op het moment van schrijven zijn wij druk 

bezig met de actie ‘Kerstbomenverkoop’. 

Het begint een echte traditie te worden. Dit 

jaar zijn er toch weer 140 bomen verkocht 

door de kinderen van De Wezeboom. De OR 

helpt dit jaar met de verkoop vanaf het 

schoolplein. Een hartstikke mooie 

samenwerking. De opbrengst gaat naar een 

speelvoorziening voor op de Ronde Weide.  

En over samenwerking gesproken: we 

proberen op verschillende terreinen met 

elkaar om de speelmogelijkheden voor de 

kinderen van Oosteinde op peil te houden. 

Allemaal door vrijwilligers gedragen! Wij zijn 

daar als bestuur erg blij mee, maar we 

hebben elkaar ook echt hard nodig om dit 

doel te blijven bereiken. Wil je daar ook een 

bijdrage aan leveren, op wat voor manier 

dan ook, neem dan eens contact op met 

een van ons of met de belangenvereniging!  

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een 

gezond 2020 toe. 

Namens Speeltuinvereniging Oenze 

Speulplekke, 

Elles Jans & Carola Mulder 

DE LEERLINGENRAAD 

We hebben een paar weken geleden een 

nieuwe leerlingenraad gekozen in de 

groepen.   

 

Van groep 1 & 2 = Wietse gekozen.  

Van groep 3 & 4 = Sem gekozen. 

Van groep 5 = Gwen gekozen.  

Van groep 6 = Mirre gekozen.  

Van groep 7 = Joep gekozen.  

Van groep 8 = Jiline  gekozen.  

 

Onder de leerlingenraad hebben we ook 

een voorzitter en notulist gekozen. De 

voorzitter is Jiline en de notulist is Mirre. We 

hebben al een vergadering gehad en 

hebben al besloten dat we meer groen op 

het schoolplein willen. Daar zijn de meeste 

buurtbewoners het ook mee eens: meer dan 

twintig mensen. We hebben overlegd dat er 

misschien een moestuintje komt. Die wordt 

dan onderhouden door de kinderen op 

school. 

 

Gemaakt door Jiline en Joep  

 

WELKOM 

We heten de nieuwe leerlingen van harte 

welkom op onze school!  

In groep 1: Max 

Nijland en Mayke 

Karsten.  

In groep 4: Daniël 

Vosters.  

En in groep 5: 

Jorinde Musch. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKvu-Xm63mAhWQy6QKHfEmBYQQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiI3qKQm63mAhXI0aQKHRkkBXIQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fblog.seniorennet.be%252Fjosette%252Farchief.php%253FcatID%253D13511%26psig%3DAOvVaw2tB8VhwandBCBUrk5Afe8l%26ust%3D1576140495127087&psig=AOvVaw2tB8VhwandBCBUrk5Afe8l&ust=1576140495127087
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EVEN VOORSTELLEN 

Mayke en Max – groep 1 

  

 

 

Daniël Vosters – groep 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorinde Musch – groep 5 
 

 
 

Jorinde Musch (8) is na de grote vakantie 

aan het begin van het schooljaar in groep 5 

gekomen. Ik woonde in Ruinen aan de 

Blanken en ik ging in Meppel naar De 

Toermalijn. Ik woon nu aan de Schoolstraat in 

Oosteinde, samen met mama en hondjes. 

We hebben een knus huisje, fijn zonnig en 

gezellig. Ik heb 4 honden. 3 teckels en 1 

dobermann. Ze heten Axel, Kyona, Silva en 

Antar. Ook heb ik kipjes, 3 serama’s en een 

grotere lieve haan die Liefje heet. We 

hebben 2 pony’s en een paard. Ik zit op 

kickboksen en mijn andere hobby’s zijn 
paardrijden, rennen, zwemmen en lezen. Als 

ik later groot ben wil ik dierenarts worden. Ik 

hou van patat en ik vind spruitjes niet lekker. 

Ik vind het leuk op De Wezeboom. Wat ik 

lastig vind is dat we heel zelfstandig moeten 

werken met bijvoorbeeld presentaties. Wat ik 

heel leuk vind is dat we met het Chromebook 

werken. Groetjes, Jorinde 
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GROEP 1 & 2 

Spelen en werken kun je aan groep 1 en 2 wel overlaten! Er zijn genoeg ideeën om te bouwen, 

na te spelen, te ontdekken of te knutselen. Onze stagiaire Kristy werkt met de kinderen ook op de 

Chromebook, naast het meespelen en meehelpen natuurlijk. Juf Marjolein is ook regelmatig in de 

klas geweest om mee te spelen of een boek voor te lezen. Er zijn nu vijf kinderen in groep 1 en vijf 

in groep 2. En er zijn vijf meisjes en vijf jongens.  

Op naar een gezellig en speelrijk 2020 vol nieuwe ontdekkingen! 
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GROEP 3 & 4 
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GROEP 5 & 6 

Burgermeester op school   
Er was een burgermeester op school. Over 

de kinderboeken week. Het was leuk want 

we gingen spelletjes doen met een bom. We 

moesten de bom overgeven en als de 

bom ontploft dan was je team af en als je de 

bom vast had dan moet je een vraag 

beantwoorden. En als je de vraag goed had 

dan mag je verder spelen maar als je hem 

niet goed had was je team dus af en mocht 

je team niet meer mee doen. En in dat 

boekje van de Kinderboekenweek kon je ook 

sparen voor een sticker om ergens heen te 

gaan wat in dat boekje stond. Als je het spel 

had gewonnen kreeg je team als eerste een 

boekje en een sticker als prijs en de andere 

teams kregen het boekje als laatste. En het 

thema was reis mee.   

 

Alyssa  groep 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fietscontrole  

Je achterlamp werd bekeken en je voorlamp 

door twee mannen en dat was leuk. En als je 

alles goed hebt dan krijg je een goede 

sticker. En daar staat op ok en als je iets fout 

had, dan staat er fout. En dat was het al. We 

zijn nu weer veilig op straat.  

  
Gwenn groep 5  

 

 

Puzzel 

 

ij  h  a  n  d  s  c  h  o  e  n  v  

r  s  n  e  e  u  w  m  u  t  s  a  

v  c  n  p  i  n  g  u  i  n  c  l  

a  h  u  e  l  e  r  a  a  r  r  l  

l  a  h  w  e  p  i  o  n  n  e  e  

e  a  p  ij  n  w  h  u  l  p  v  l  

n  t  k  o  u  d  p  v  a  l  l  e  

s  s  n  e  h  ei  d  o  u  x  t  e  

v  e  p  l  e  z  ie  r  p  h  v  r  

z  n  s  l  a  l  o  m  m  e  n  e  

ijs schaatsen sneeuw sneeuwpop slalommen 

handschoen leere koud pinguïn  leraar pijn 

muts vale snelheid pionne vrij alleen    

 

Jorinde en Maud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 16 │ van 28 

 

 

 

Volleybaltoernooi   

Je moet je handen gebruiken. De bal moest 

over het net heen. Er mogen 4 mensen op 

het veld. En er blijven 2 mensen op het 

bankje zitten. Je hoeft niet bang te zijn. Het is 

heel erg leuk. Je mag aanmoedigend. Als je 

eerste bent krijg je een Beeker. En als je 

tweeden bent krijg je een volleybal. En als je 

derde bent krijg je een meedanje.  

  

Groetjes Robbin en Nick.  

 

 

 

 

Glow ballen   

We gingen glow ballen dat is voetbal dat je 

kleren gaan licht geven.  

Het was zo leuk als je verloor moest je naar 

links of naar rechts.  

Op het laatst deed het bord het niet dat was 

heel jammer.  

We hadden ons er op verheugt het bord te 

gebruiken.  

Het bord is een soort score bord hoe hard je 

schiet.  

Je moest met z'n tweeën het doen ik zat bij 

Nick.  

We hadden heel veel plezier.  

Op het laatst mocht je spelen in de 

speelkelder.  

 

Groeten Yannick  

 

PEC vs. PSV  

We gingen naar PEC PSV de stand in de 

eerste helft was 0.1  en we hebben ook 

snoepjes gehand  

En gedronken een 2de helft was het 0.2 de 

kiepster van PEC moest naar het ziekenhuis 

maar het was wel leuk. the end   

 

Van Sander en Dylan   
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Puzzel 

s  n  o  e  p  g  w  e  g  s  n  e  p  o  l  

n  n  a  d  m  f  r  s  s  s  g  d  z  a  e  

e  o  e  u  e  n  v  p  p  c  r  h  m  w  b  

l  x  c  m  k  u  b  t  e  h  n  p  a  v  v  

E  d  l  g  p  a  r  i  e  o  i  j  n  k  n  

m  j  m  v  o  e  u  e  e  o  m  l  d  i  e  

a  b  e  i  f  e  n  l  n  l  z  f  e  n  t  

z  i  n  g  e  n  k  e  e  s  o  i  r  d  h  

r  h  s  t  e  m  n  s  j  ij  e  o  ij  e  c  

e  z  e  d  s  r  c  e  k  s  k  e  n  r  a  

v  d  n  x  t  k  y  g  r  o  e  p  j  e  w  

g  a  a  n  b  e  l  l  e  n  n  a  t  n  p  

c  h  o  c  o  l  a  l  s  t  r  a  a  t  c  

d  o  n  k  e  r  p  s  a  v  o  n   's  k  a  

n  o  v  e  m  b  e  r  s  r  n  u  a  n  p  

l  l  e  u  k  t  p  v  l  i  c  h  t  j  e  

   

Woorden  

snoep      leuk        tas              zoeken         

aanbellen       gezellig  lampion          cape     

  groepje      donker        deur                 school  

bel                   spelen     kinderen    straat         

mandarijn        elf   mensen           lopen       

´s avond's       weg            chocola            feest 

lichtje              zingen    snoepen     wachten     

verzamelen    november  

  

Sam en Anna Rens groep 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blij met ons nieuwe digibord! 
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GROEP 7 & 8 

   

Meiden voetbaltoernooi.  

Wij hebben 16 oktober het schoolvoetbal 

toernooi gehad in ruinen. Het ging 

beter dan wij hadden gedacht we 

hadden alle wedstrijden gewonnen en 

een gelijk gespeeld daarom mochten we 

door naar de finale jammer genoeg 

hebben we de finale verloren met 3-0 

verloren. Deze kinderen deden allemaal 

mee:  

Jiline, Anne, Isa, 

Esmée, Lieselotte, Alisa, Hannika, 

Karlijn en HéloÏse  

En onze coach was Ingmar mulder.  

  

We werden 2e. De finale moesten we 

tegen de posthoorn. We hebben na het 

voetbal patat gegeten. We hebben een 

beker gewonnen en iedereen die wil 

mag de beker mee naar huis.   

  

Gemaakt door Anne en Esmée  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Deze puzzel is gemaakt 
door Alisa en Lieselotte   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Glow-in-the-dark-voetbal  

We hebben de glow-in-the-dark-voetbal 

gedaan bij de ijsboederij. Het was heel 

leuk. Je moest eerst tweetallen vormen. 

Vervolgens moest je twee tegen twee 

spelen. Als je had gewonnen mocht je 

blijven staan en als je had verloren dan 

moest je door wisselen naar een ander 

veldje. Op het laatst mocht je nog wat 

voor jezelf doen. Sommige kinderen 

gingen door met voetballen, andere 

gingen spelletjes doen in de spelletjes 

ruimte. Jammer genoeg mochten we 

geen ijsje. We gingen erheen met de bus 

terwijl we ook gewoon konden lopen.  

  

Gemaakt door Esmée en Anne 
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Viswedstrijd  

  

Hallo wij zijn Jorrit en Justin. En 
wij doen ons stukje over de 
viswedstrijd.  
We gingen vissen en als je een 
vis had gevangen dan kwam er 
iemand bij jouw en mat de vis 
op. En alle visjes die je gevangen 
had die maten ze dan bij elkaar 
op en wie de grootste vissen bij 
elkaar had die had gewonnen. 
De top drie gaven ze prijzen en 
dan kreeg je geld waar je andere 
vis spullen van kan kopen. Of 
weer andere dingen. Je moest 
zelf maden of brood mee 
nemen. En ook nog een 
lokvoertje als je dat wou.  
 

 
 

Top 3 scratch die zijn gemaakt in 
groep7/8: 
 

https://scratch.mit.edu/projects/3481330
06  
  
https://scratch.mit.edu/projects/2901679
33  
  
https://scratch.mit.edu/projects/2901628
18  
Gemaakt door: David  
Uitleg: als je een van deze links over typt 
dan kom je gelijk op de website  
 

Dierendag   

  

We hadden 4 oktober dierendag op school dat 

was heel leuk. Er waren allerlei soorten dieren. 

Er waren honden, katten, vogels, konijnen, 

kippen en zelfs een uil.   

  

We hadden het heel leuk op het schoolplein en 

vonden het jammer dat we om 9:00 naar binnen 

moesten.        gemaakt door Jiline.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scratch.mit.edu/projects/348133006
https://scratch.mit.edu/projects/348133006
https://scratch.mit.edu/projects/290167933
https://scratch.mit.edu/projects/290167933
https://scratch.mit.edu/projects/290162818
https://scratch.mit.edu/projects/290162818
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Rommel op school

 

Wie o wie zal dit hebben gedaan, zal 
rommelpiet dit hebben gedaan. Het 
was een grootte bende op school en 
alle klassen waren vies. Wij hebben 
alles gezien en moesten lang 
opruimen, in de gang bij groep 5, 6 
lag de papiercontainer om en bij de 

 
 
 
 
 
 
Woordzoeker 
over glow  in the dark voetbal: 
gemaakt door Doris.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
meeste klassen, lagen tafels op de 
kop. Bij het speellokaal en de juffen 
kamertjes was geen rommel. Maar 
dat was niet heel erg want weetje 
het was al heel erg vies met wc-
papier en gewoon a4 papier lag 
overal. En die dag daarvoor hadden 
we onze schoen gezet en rara wat er 
was gebeurd er zaten cadeaus in, 
maar onze schoenen zaten aan 
mekaar vast. 
Bedacht door: Karlijn, Hannika en 
Isa    
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 Het bezoek aan het 
gevangenismuseum  

van Niek  
We gingen met de klas naar het 

gevangenismuseum dat heet de rode 
pannen daar wordt ook een YouTube 

kanaal gehouden. De rode pannen is een 
gevangenis die er was voor criminelen die 
in de normale gevangenis zich niet konden 

gedragen. De dieven vreesden voor de 
rode pannen, omdat je daar niet normaal 
werd behandeld en als je je zelfs daar niet 
gedraagt dan ging je naar een isoleercel 

daar ligt alleen een matje om op te slapen 
en een ding om op te zitten 

  

Einde 
 

 
Schaatsen in Echten  

Op maandag 2 December gingen we 
schaatsen in Echten we kwamen met de bus 
aan toen moesten we op de banken(stoelen) 
zitten daarna gingen we in twee of drietallen 
naar de meneer die ons de schaatsen gaf 
maar eerst moesten we onze schoenmaat 
vertellen toen moesten we wachten tot de 
andere kinderen hun schaatsen aan hadden 
toen iedereen zijn schaatsen aan had 
mochten we op het ijs toen moesten we naar 
een kant van de zaal en deden we 
oefeningen toen gingen we estafette doen 
maar met 1 maar je moest ook netjes staan 
met je groepje  
Daarna mochten we 20 minuten vrij 
schaatsen in rondjes er vielen wel wat 
kinderen maar die stonden weer op.  

Gemaakt door Thijs en Brian 
 
 

 
 

 
Door Thorold 

 
PEC ZWOLLE tegen PSV 

• Op 22 November 2019 was de 
wedstrijd in het station van Zwolle.  
• Wij zaten in het gedeelte voor PEC 
ZWOLLE.  
• Maar er gebeurde iets de keeper 
van PEC ZWOLLE die raakte gewond en 
ging het veld af en er kwam een andere 
in de plaats en die heeft er 3 
doelpunten door gelaten.  
• Het werd 4-0 dus de andere heeft er 
1 doorlaten gaan.  
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• Bijna Iedereen was voor PEC 
ZWOLLE nou alle scholen zaten in het 
vak van PEC ZWOLLE.   
•  De mensen zeiden haast niks aan 
het eind alleen al er een doelpunt bij 
kwam voor PSV zeiden een paar 
mensen wel jammer of andere 
dingen maar, ze waren niet aan het 
juichen voor PSV. Er waren wel een 
paar voor PSV maar ik was voor allebei 
en Luna ook.   
• Sommige mensen zaten in het vak 
van PSV.  
• Gemaakt door Luna en Héloïse  

 

 

 

 

 

 

 

 

S D I                 k X 

A V E R F 

M Q C E U 

E S R D J 

N C E L K 

W A A I U 

E L T H N 

R A L C S 

K P E S T 

M Z F A P 

 

SCALA      CREATIEF      KUNST 

JUF            SCHILDER    SAMENWERK 

VERF            KIDS        

 

Gemaakt door Isa en Hannika 

 
Dierendag   

Dierendag vind ik de leukste dag van het jaar want ik 
hou van dieren.  
Meestal neem ik een duif of een kip mee want die heb 
ik zelf.  
En ik vind het ook leuk om andere dieren te zien.  
Het gekste dier dat ik op school had gezien was een 
kalf die nam Anouk mee maar die is nu van school af.  
 

Geschreven door Joep 

 

 

 

 

 

 

 

   



Pagina 23 │ van 28 

 

 

VOORTGEZET ONDERWIJS 

En dan........ na de basisschool? 

Dan dient de volgende stap zich al aan; het 

voortgezet onderwijs. Hieronder is 

schematisch weggezet welke 

onderwijsmogelijkheden zich allemaal 

kunnen aandienen in de toekomst.  

 

In de onder- en middenbouw denken ouders 

en kinderen hier nog niet over na, maar 

vanaf groep 6 is het toch een onderwerp dat 

ons leerkrachten, maar ook de leerlingen 

steeds meer bezighoudt. Vooral als je 

klasgenoten uit de groep hoger hier druk 

mee bezig zijn en het regelmatig onderwerp 

van gesprek is in de klas. Wordt het 

Dingstede, Stad en Esch, AOC Terra of 

misschien wel een school in een andere 

plaats? 

Eind groep 7 geven wij een eerste voorlopig 

advies. Hierbij maken we gebruik van de 

Plaatsingswijzer waarbij alle Cito toetsen 

vanaf groep 6 worden ingevuld. Op basis 

hiervan kunnen wij zien, wat tot dan toe, op 

basis van Cito toetsen een niveau is dat bij 

de leerling past.  

In november krijgen de kinderen uit groep 8 

wederom toetsen en plannen wij gesprekken 

in. In dit gesprek geven wij een voorlopig 

advies wat betreft de uitstroom richting het 

voortgezet onderwijs. Voorlopig, omdat we in 

januari nog de Cito gaan afnemen die we 

ook nog meenemen in het advies. In januari/ 

februari volgt het 

definitieve advies en 

kunnen de 

aanmeldingsformulieren 

ingevuld worden.  

Naast de Cito kijken we 

natuurlijk ook naar de 

methode gebonden 

toetsen, de 

werkhouding, motivatie, 

doorzettingsvermogen, 

het huiswerk en, het 

belangrijkste: wat bij de 

leerling past. Samen met 

de leerling,  ouders en 

onze bevindingen (team 

de Wezeboom) komen 

we tot een besluit, waar 

uw kind het beste mee 

tot zijn of haar recht 

komt. 

Met het voorlopig advies op zak kunnen de 

leerlingen en ouders nu gericht gaan kijken 

op scholen. Eind januari/februari organiseren 

de scholen in Meppel (Dingstede, Stad en 

Esch en AOC Terra) kennismakingsdagen 

waarbij ouders en toekomstige leerlingen 

kunnen kijken. Ook organiseren de 

basisscholen in januari een informatieavond 

met deze scholen voor ouders uit Ruinerwold 

e.o. in de Buddingehof.  

De laatste jaren houden de verschillende 

scholen ook vaak 

meeloopdagen/prologen/experiences, 

zodat je een dagje kan meelopen binnen de 

school. De schoolkeuze ligt voor het grootste 

gedeelte bij de leerlingen en ouders, maar 

ons advies is wel dat je overal even sfeer 

/Mavo 
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moet proeven en vooral moet kiezen wat 

voor JOU goed voelt.  

In april is de Centrale Eindtoets. Deze toets 

wordt afgenomen op 2 ochtenden achter 

elkaar. Omdat het advies al gegeven is en 

de aanmeldingsformulieren al ingevuld zijn is 

de eindtoets vooral een tweede advies en 

meet het de schoolvorderingen van de 

leerling. Mocht de eindtoets hoger scoren 

dan het gegeven advies, dan is er de 

mogelijkheid tot heroverweging van het 

advies. We vinden het belangrijk dat we ook 

hierbij letten op waar de leerling het beste tot 

zijn/haar recht komt.  

 

SINTERKLAASVIERING 

     

     

     

      

Het is voor ons als leerkrachten en ook voor 

de kinderen zelf een spannende, maar 

vooral ook leuke periode met volop (nieuwe) 

kansen. Het is dan ook altijd leuk als oud-

leerlingen eens terugkomen om het rapport 

te laten zien of gewoon om te vertellen hoe 

het gaat. En als we dan merken dat de oud-

leerling op de goede plek zit, waarbij hij/zij 

helemaal tot haar recht komt, dan zijn wij 

gelukkig😉 .  
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Peuterochtend 

Eens per maand hebben we een 

peuterochtend. Dan komen er vrijblijvend 

peuters vanaf 2,5 jaar bij ons in groep 1-2 

kijken.  

We beginnen om 10 uur met elkaar in de 

kring om fruit te eten en naar een verhaal te 

luisteren.  

Daarna spelen we buiten (of bij regen in het 

speellokaal) op de verschillende toestellen of 

met de materialen uit de schuur.  

Tot 12 uur spelen we dan binnen in het lokaal 

van groep 1-2 in de speelplaatsen.  

Ouders of verzorgers zijn altijd van harte 

welkom om te blijven. 

 

 

 

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, Evelien Bos.  

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: Marchien: marchien.scheper@wolderwijs.nl 

Saskia: saskia.deboer@wolderwijs.nl. De OR is te bereiken via: OR@dewezeboom.nl  
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