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VOORWOORD  
 
Aan de lezers van onze schoolkrant, 
 

Voor u ligt de eerste schoolkrant van dit 

schooljaar. Voor mij altijd weer een mooi 

moment om terug te blikken op het eerste 

deel van het schooljaar. 

 

Op het moment van schrijven staan we vlak 

voor het sinterklaasfeest. We hebben er erg 

veel zin in. De leerlingen hebben veel gewerkt 

over sinterklaas; we kunnen rijmen, verhalen 

schrijven, liedjes zingen en hebben mooie 

werkstukken gemaakt. De bovenbouw legt 

op dit moment de laatste hand aan de 

surprises en het gedicht. Wat een heerlijke tijd. 

Zeker nu we samen fijn op school zijn, geen 

maatregelen wat betreft corona (los van de 

hygiëne en testen bij klachten natuurlijk). 

Ouders mogen helpen waar nodig, we 

mogen met alle leerlingen samen werken, dus 

we kunnen ook samen Sinterklaas binnen 

halen. Wat fijn dat het allemaal mag en kan. 

 

Wanneer u de schoolkrant voor u heeft liggen 

is Sinterklaas al terug in Spanje en hebben wij 

het kerstfeest al gevierd. U snapt wel dat een 

schoolkrant in elkaar zetten veel werk is. Eerst 

het team warm maken voor het aanleveren 

van stukken, de leerlingen enthousiast maken 

om wat te schrijven, alles verzamelen en een 

mooi plekje geven in de schoolkrant tot het 

een mooi geheel wordt. Als laatste gaat onze 

kopieermachine aan het werk en worden ze 

in elkaar gezet. Gelukkig hebben we hier een 

enthousiaste groep ouders voor die deze taak 

op zich nemen. En wat fijn dat ze dit gewoon 

in school kunnen doen! Via deze weg wil ik de 

schoolkrant ouders bedanken voor hun 

bijdrage aan onze schoolkrant. 

 

Het schooljaar zijn we weer traditioneel 

begonnen met de viswedstrijd. Zolang we 

terugkijken is dit de start van het schooljaar 

geweest. En nog steeds is het een groot 

succes. Veel leerlingen die een hengel 

uitwerpen en ouders die assisteren. Zo nu en 

dan wordt er geroepen ‘Beet!’ en dan wordt 

er een vis uit het water gehaald, snel 

opmeten en vlug weer terug die vis. Er zijn 

weer vele centimeters gevangen. De 

winnende kinderen zijn in het zonnetje gezet. 

Ook in het begin van het schooljaar gaat 

onze leerlingenraad weer aan de slag. Door  

echte verkiezingen gekozen aan het werk 

voor hun achterban. De leerlingenraad maakt  

zich druk om het veldje. Het duurt wel erg 

lang en ze willen heel graag voetballen. Ook 

de vragenlijst is met de leerlingenraad 

besproken. Zij hadden een zeer kritische blik 

en goede aanbevelingen. Niet zomaar iets 

veranderen, maar ook de leerlingen 

meenemen, goed op het plein opletten, 

geen tekeningen overal in de school laten 

drogen, dat is te rommelig. Een greep uit hun 

opmerkingen. Wat fijn dat leerlingen 

meedenken en ook betrokken zijn bij de 

school. 

 

Ook de peuterochtenden konden dit jaar 

weer doorgang vinden. Wat fijn dat peuters al 

even kunnen kijken, wennen aan een school, 

zien hoe het gaat en kennismaken met de 

leerkrachten en leerlingen. Maar ook fijn voor 

ouders om al even mee te maken, te voelen 

hoe het er nu aan toe gaat. Is dit een fijne 

school voor mijn kind? Een belangrijke keus 

voor de komende 8 jaren. Onze groep ½ 

groeit mooi. Inmiddels is de 20e kleuter bij ons 

gestart.   

 

Ook dierendag hebben we gevierd met veel 

dieren op het schoolplein. De kinderen 

hebben trots hun huisdier laten zien. Er werd 

heel veel geknuffeld. We hebben tosti’s 

gegeten en lampionnen geknutseld voor Sint 

Maarten. De bovenbouw is nog bij de 
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opening van de parkeerplaats bij het 

Sultansmeer geweest. Daar hebben zij veel 

geleerd over de geschiedenis van het 

Sultansmeer, duurzaamheid en de werking 

van een zuiveringsinstallatie. 

 

Bij veel activiteiten staan ook de ouders klaar. 

Bedankt voor jullie betrokkenheid bij school en 

hulp bij de verschillende activiteiten. 

 

Wat we niet moeten vergeten is dat we heel 

veel hebben geleerd de afgelopen 

maanden. Elke groep heeft zijn eigen doelen. 

Groep ½ kan tellen en zelfs al een beetje 

rekenen, groep 3 kan lezen, groep 4 maakt 

sprongen op de getallenlijn over het tiental en 

noem maar op. Van teksten lezen, vragen 

beantwoorden tot breuken vergelijken. Alles 

komt langs. De leerlingen zijn taakgericht en 

enthousiast. Ik geniet van de leerlingen op 

onze school. 

 

Naast dat leerlingen veel leren staan wij als 

team ook niet stil. Wij hebben ons de 

afgelopen tijd meer geschoold in digitale 

geletterdheid. Dit gaat niet alleen om ICT 

vaardigheden, maar ook om informatie 

vaardigheden, mediawijsheid en 

computational thinking. Ook volgen wij een 

training in EDI; expliciete, directe instructie. 

Hoe kunnen wij effectief kennis overdragen? 

Bij EDI gaat het zo; ik doe het voor, wij doen 

het samen, jullie doen het samen, jij doet het 

zelf. We zijn dan doelgericht aan het 

lesgeven. Door steeds een controle van 

begrip vraag te stellen kun je zien 

(controleren) of leerlingen het ook begrijpen. 

Heel boeiend, we willen natuurlijk dat de 

leerlingen goed voorbereid met veel kennis 

en vaardigheden onze school verlaten.  

De nieuwe leerkrachten gaan in december 

de starttraining IPC volgen zodat zij ook meer 

leren van IPC en het kunnen toepassen in de 

lessen. 

 

Kortom, we worden allemaal, elke dag een 

stukje wijzer. We doen het samen, maar 

mogen ook onszelf zijn. Samen Uniek! 

Ik wens u allemaal een fijne vakantie en 

warme feestdagen toe. Vier het samen of vier 

het op uw eigen manier, maar zorg vooral dat 

je geniet! 

We zien de leerlingen graag weer op 9 januari 

weer terug op school, klaar om weer veel te 

leren! 

 

Chantal Jurjens 
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VANUIT DE MR 

 

Al weer een geruime tijd kunnen de kinderen 

en leerkrachten weer naar school. Wat 

ontzettend fijn is dit! De onderwijstijd wordt 

weer goed benut. 

 

We merken steeds meer dat ouders de weg 

naar de MR weten te vinden als er vragen of 

opmerkingen zijn. Dat is erg fijn, want dan 

kunnen wij dit binnen de MR bespreekbaar 

maken. 

 

In de laatste tevredenheidspeiling kwam 

naar voren dat toch nog een aantal ouders 

niet goed weten waar de MR mee bezig is. 

Nog even op een rijtje. 

 

Waar vindt u informatie over ons: 

 

1. Op de schoolsite 

www.dewezeboom.nl. Bij documenten is ook 

ons werkplan van dit schooljaar te vinden. 

2. Na elke vergadering is een kort 

verslagje in de nieuwsbrief te vinden. 

3. De bovenstaande documenten zijn 

ook (op papier) in school te vinden. U bent 

uiteraard welkom om deze (onder genot van 

een kopje koffie) op school in te lezen. 

 

En natuurlijk: 

Mocht u vragen hebben of ons iets willen 

vragen, mail dan naar 

mr.wezeboom@wolderwijs.nl  

(oudergeleding). 

Mocht u dus alsnog informatie missen, mail 

het ons dan. 

 

Inmiddels is er een ‘Sectorplan COVID’ 

gemaakt en verspreid. We hopen er geen 

gebruik van hoeven te maken. Verder denkt 

de MR mee in dit beleid en in het beleid op 

school. 

 

Iedereen alvast een hele fijne kerstvakantie. 

Namens de MR, 

 

Saskia de Boer, voorzitter 

 

 

 

  

http://www.dewezeboom.nl/
mailto:mr.wezeboom@wolderwijs.nl


Pagina 5 │ van 32 

 

OR NIEUWS 
 

Hier het laatste bericht van dit jaar alweer.  

We hebben dit schooljaar afgetrapt met de 

jaarlijkse viswedstrijd. Er was een mooie 

opkomst aan vissers en er was vooral veel vis 

gevangen (ze zijn uiteraard na het opmeten 

weer vrij gelaten zodat ze verder konden 

zwemmen naar een ander haakje). Tijdens 

het vissen werd er weer gezorgd voor de 

nodige koffie, thee en limonade. Er werd ook 

wat lekkers uitgedeeld, dit gaf wat extra 

energie om verder te gaan met het vissen. 

Om 19.30 uur was het eindsignaal. Ieder kon 

zijn spullen opruimen en na een berekening 

van de jury kwamen er een aantal winnaars 

uit met de meeste centimeters aan 

gevangen vis. Het was een geslaagde 

viswedstrijd, volgend schooljaar weer! 

 

Na de viswedstrijd zijn wij als OR bezig 

gegaan met de voorbereidingen rondom 

Sinterklaas en Kerst. 

 

Sinterklaas natuurlijk als eerste. Hier zit enige 

voorbereiding in maar alles was weer tot in 

de puntjes geregeld. Eind november waren 

de rommelpieten al op school geweest, ik 

heb begrepen dat er voor de kinderen van 

groep 3 t/m 8 wat lekkers in de schoen zat. 

De Sint en pieten zijn hiervoor even langs 

fam. Verkade geweest zij hebben dit voor 

hun rekening genomen, waarvoor dank! 

Voor de kleuters zijn er geweldige handballen 

in de schoen achtergelaten. Met zowel licht- 

als stuitereffect en piepgeluid. De ouders 

konden dit ook vast waarderen van de Sint 

en zijn pieten.  

 

Na een geslaagd Sinterklaasfeest met 

feestelijke aankomst op de trekkers waarin 

Sint en zijn pieten de Wezeboom weer wisten 

te vinden gaan wij door naar de Kerst. De 

speeltuinvereniging heeft hun jaarlijkse 

kerstbomen actie alweer van deur naar deur 

verspreid.  

 

Dit jaar zal er ook weer het jaarlijkse kerstdiner 

zijn voor alle kinderen en leerkrachten. We 

hopen op een mooie afsluiting en warm 

samenzijn onder het genot van een lekker 

kerstdiner.  

 

Voor nu wens ik namens de OR iedereen een 

fijne kerst en een goed uiteinde van het jaar 

2022.  

 

Op naar een voorspoedig, liefdevol en 

gezond 2023. 

 

Lisa de Leeuw 

Voorzitter OR 
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SPEELTUINVERENIGING 
 

We zitten alweer aan het eind van het jaar 

en mij is gevraagd om een stukje aan te 

leveren voor in de schoolkrant. 

Dit keer een langer verhaal, maar we 

hebben deze keer dan ook veel te vertellen. 

Speelveld 

Het hele jaar zijn er gesprekken geweest met 

de leverancier van het huidige veld en 

daarmee zijn we helaas niet echt verder 

gekomen. We hebben besloten dat we met 

deze partij dan ook niet meer verder in 

gesprek gaan. 

In de tussentijd hebben we offertes 

opgevraagd bij andere partijen en deze 

variëren van prijzen tussen de € 37.000,- en     

€ 60.000,-. 

Dankzij alle leerlingen van De Wezeboom, 

alle inwoners van Oosteinde en omstreken, 

de Ouderraad, Rabobank en de 

Gereformeerde Kerk Berghuizen/Ruinerwold 

hebben we inmiddels een mooi bedrag bij 

elkaar wat we kunnen gebruiken voor 

renovatie/aanleg van een (nieuw) speelveld: 

Sponsorloop school   € 1178 

Opbrengst bloemetjesmarkt € 3192,09 

Donatie gereformeerde Kerk € 500 

Opbrengst Rabo Clubsupport € 245,86 

Kerstbomenactie   € 850 

(circa) 

TOTAAL:    € 5966,76 

Deze donaties/opbrengsten staan bij ons op 

een aparte rekening en dit geld is natuurlijk 

alleen gereserveerd voor het speelveld. 

Op 24 november 2022 hebben wij een 

gesprek gehad met de gemeente De 

Wolden en samen met hen is een plan van 

aanpak gemaakt. We wachten nog op een 

paar andere offertes voor een andere 

ondergrond, bijvoorbeeld asfalt, beton of 

gerecyclede gymschoenzolen. Deze hopen 

wij voor 15 december 2022 binnen te 

hebben. Op deze dag hebben wij namelijk 

een nieuwe afspraak met de gemeente en 

hopen wij een keuze te maken met welke 

partij wij verder kunnen gaan. 

Zodra wij weten hoeveel geld er nog nodig is 

hebben wij alle hulp vanuit Oosteinde hard 

nodig! Het is de bedoeling dat dit (nieuwe) 

project een verantwoordelijkheid van ons 

allemaal wordt. Zo ziet de gemeente het ook 

graag en wij staan ook achter deze 

gedachte en insteek. Het speelveld is een 

belangrijke ontmoetingsplek voor de jeugd in 

Oosteinde, onze school maakte er voorheen 

ook altijd intensief gebruik van en wij vinden 

het gewoon belangrijk dat dit speelveld zo 

snel mogelijk op een veilige manier weer in 

gebruik genomen kan worden. 

Hoe we dit gezamenlijke project in gaan 

steken moeten we nog even over nadenken, 

wij willen jullie wel vast vragen om mee te 

denken (en ideeën zeker bij ons te melden) 

over hoe we dit een project kunnen maken 

wat van ons allemaal is, wordt en blijft! 

Hierbij willen we dan nog wel opmerken dat 

jullie al ontzettend veel hebben gedaan en 

we hier heel blij mee zijn! 

24 september Speeltuindag/Burendag 

Op 24 september 2022 hebben we Burendag 

gevierd. Voor de jeugd hadden we diverse 

springkussens en was er drinken en wat chips 

voor iedereen. We hadden ons dit jaar 

gericht op alle inwoners van Oosteinde, 

omdat het ons leuk leek om de verbinding in 

het dorp met elkaar te versterken. Helaas 

was de opkomst niet helemaal zoals we 

gehoopt hadden en dus zullen we ons 

volgend jaar alleen richten op de jeugd in 

Oosteinde en daarvoor weer leuke 

activiteiten gaan organiseren. Volgend jaar 

zal onze Speeltuindag gepland staan op 23 

september 2023. 

Deze dag is mogelijk gemaakt door het 

Sportakkoord De Wolden (zij hebben de 

kosten van de springkussens et cetera op zich 

genomen), de Belangenvereniging 

Oosteinde (kosten eten en drinken), 
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Dorpshuis De Kolonie (beschikbaar stellen 

toiletten, koffiezetapparaat, tafels) en 

Loonbedrijf Vos (beschikbaar stellen 

aggregaat) en wij willen deze partijen 

hiervoor hartelijk danken. Dankzij jullie 

donaties hebben wij een leuke dag kunnen 

en mogen organiseren voor de inwoners van 

Oosteinde. 

Mocht je nog leuke ideeën hebben voor wat 

je graag wilt zien op de Speeltuindag 

volgend jaar, laat het ons dan weten! Ook 

voor andere tips en suggesties zijn we 

natuurlijk bereikbaar. 

 

Wat staat er nog in de planning? 

We zijn momenteel bezig met een nieuw 

speelhuisje in de speeltuin op de Ronde 

Weiden. Het huidige huisje is toe aan 

vervanging en we willen hier ook graag een 

huisje hebben met wat meer uitdaging en 

speelmogelijkheden. Dit kost vanzelfsprekend 

ook weer veel geld en we zijn momenteel 

hard bezig om dit door het indienen van 

plannen bij diverse organisaties het 

benodigde geld bij elkaar te krijgen. We zijn 

circa € 10.000 nodig. Deze kosten zijn zo hoog 

omdat speelattributen uit dit segment 

voorzien moeten zijn van allerlei certificaten 

die de veiligheid van het speeltoestel 

garanderen. 

 

Donateur worden? 

Tegelijk met de bestellijst van onze jaarlijkse 

Kerstbomenactie hebben jullie een 

donateursformulier ontvangen. Vinden jullie 

het leuk lid te worden van onze 

Speeltuinvereniging? En daarmee mee te 

sparen voor speeltoestellen op het 

schoolplein en daarbuiten, de Speeltuindag 

en andere initiatieven in het dorp? Lever dan 

het formulier bij ons in. Donateur zijn jullie al 

voor 15 euro per jaar (per gezin). We zetten 

ons als Speeltuinvereniging graag in voor de 

leefbaarheid van ons dorp en alle beetjes 

helpen ons daarbij! 

Verder willen we iedereen vragen, dat als er 

vragen of opmerkingen zijn met betrekking 

tot het speelveld of andere zaken: neem 

gerust contact met ons op. We zijn op 

schooldagen te vinden bij het schoolplein, 

spreek ons aan. Vooral ook om te voorkomen 

dat verhalen een eigen leven gaan leiden of 

dingen ingevuld gaan worden. 

We zijn ook te bereiken via de email: 

speeltuinverenigingoosteinde@gmail.com en 

via onze facebookpagina 

Speeltuinvereniging De Speulplekke 

Oosteinde. 

 

Wij als speeltuinvereniging willen iedereen 

fijne feestdagen en een gelukkig 2023 

toewensen. Het jaar waarin (en daar gaan 

we ons allemaal natuurlijk voor inzetten) het 

speelveld weer in gebruik genomen gaat 

worden! 

Met vriendelijke groet, 

Ook namens Arjan, Marijke, Wilco en Roelie 

Claudia Wever 

Voorzitter Speeltuinvereniging 

 
 
 

  

mailto:speeltuinverenigingoosteinde@gmail.com
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EEN INTERVIEW MET… 

Juf Annegré! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingenraad heeft juf Annegré geïnter-

viewd. Juf Annegré staat voornamelijk voor 

de klas bij groep 1-2. 

 

1. Hoe is het op de Wezeboom? 

 

Het is ontzettend leuk op de Wezeboom, het 

is een hele fijne school. 

 

2. Wat vind jij het leukste op de Wezeboom? 

 

Ik vind het leuk dat de school zo klein is.  

Hierdoor is het heel gezellig, want iedereen 

kent elkaar. We kunnen zo ook heel makkelijk  

samenwerken en de lijntjes tussen kinderen, 

collega's en ouders zijn kort. 

 

3. Wat vind jij het leukst om te doen in de 

pauze? 

 

Gezellig kletsen met de andere juffen. 

 

4. Wat vind je het stomst op school? 

 

Dat we vaak zoveel leuke dingen bedenken 

om te doen, maar we weinig tijd hebben om 

alles te kunnen uitvoeren. 

 

5. Wat vind je dat er moet veranderen aan 

school? 

 

Voor mij hoeft er op school helemaal niks te 

veranderen, maar aan het onderwijs kan wel 

het nodige veranderd worden. 

 

6. Toen je op school kwam, welke juf leek je 

toen het aardigste? 

 

Juf Chantal, juf Lammie en juf Marchien 

kende ik al van de school van mijn kinderen, 

daarvan wist ik dus al dat ze super aardig 

waren. Op mijn eerste dag op de Wezeboom 

werkte ik samen met juf Meggy, we vonden 

elkaar meteen heel aardig. 

 

7. Waarom ben je naar deze school geko-

men? 

 

Juf Chantal belde mij op en vroeg of ik op de 

Wezeboom wilde komen werken voor een 

paar maanden. Die paar maanden werden 

al snel het hele schooljaar en ook dit school-

jaar mag ik nog 1 dag in de week naar de 

Wezeboom. 

 

8. Wie vind jij het liefste kind waarmee jij in de 

klas hebt gezeten? 

 

Oeh dat is een hele moeilijke vraag, want we 

hebben zoveel lieve kinderen op school en ik 

heb ze bijna allemaal wel in de klas gehad. 

Ieder kind heeft wel iets liefs.  
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NIEUWE LEERLINGEN

 
 

Vanaf juni 2022 zijn de volgende kinderen bij ons op school gekomen: 

 

Ruud Karsten 

Daan Leenders 

Bas Korterink 

Eva van der Zandt 

Noud van der Zandt 

Liss Westert 

Kato Kaper 

Veda Warnders  

 

Naar verwachting komen er dit schooljaar nog bij: 

 

Daniël Wever 

Seraya Altun 

Sven Eefting 

Annelie Louwes (per nieuwe schooljaar) 

 

Van harte welkom allemaal! 
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HOE IS HET NU MET…?

In de schoolkrant lezen en zien we hoe het met de kinderen op school gaat. Maar hoe gaat het 

met de kinderen die na groep 8 de basisschool verlaten? In deze rubriek vragen we aan twee 

oud-leerlingen van de Wezeboom hoe het hen is vergaan en hoe zij terugkijken op hun tijd op de  

Wezeboom. 

 

In deze editie:  

 

Maud de Wekker en Abigail de Vries! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Maud de Wekker 
 

1. Op welke school zit je nu en welk niveau doe je? 

 

Ik zit op stad en esch en doe VWO. 

 

2. Wat vind je het leukste vak? 

 

Dans je bent actief bezig. 

 

3. Wat vind je het minst leuke vak? 

 

Nederlands je moet heel goed scoren voor een laag cijfer. 

 

4. Welke leraar vind je het aardigste en waarom? 

 

Mijn mentor je mag heel erg veel. En mijn geschiedenis docent is erg aardig en begripvol. 

 

5. Met hoeveel kinderen zit je nu in de klas? 

 

Ik zit met 28 leerlingen in de klas met mij erbij. 

 

6. Heb je een fijne klas? 

 

Zeker we hebben vrienden groepjes maar met de hele klas zijn we ook gezellig. 

 

7. Heb je ook nieuwe vrienden/vriendinnen gemaakt? 

 

Ja ik heb vriendinnen uit meppel en ook uit ruinerwold. 

 

8. Moet je veel huiswerk maken? 

 

Nee als je het eenmaal bent gewend valt het wel mee. 
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9. Wat doe je het liefst ná schooltijd? 

 

Tekenen.  

 

10. Weet je al wat je later wilt worden? 

 

Weet ik nog niet ik heb nog 4 jaar de tijd om te kiezen. 

 

Abigail de Vries 

 
Jindra de Vries heeft haar zus Abigail 8 vragen gesteld. Abigail is vorig jaar van school gegaan. Zij 

vertelt over haar tijd op de Wezeboom. 

 

1. Hoe was het op de Wezeboom? 

 

Leuk en gezellig. 

 

2. Wat vond je het leukst op de Wezeboom? 

 

Het gymmen en de pauzes. 

 

3. Wat vond je het leukst om te doen in de pauze? 

 

Lummelen met m’n vrienden.  

 

4. Wat vond je het stomst op school? 

 

Het huiswerk. 

 
5. Wat vind je dat moet veranderen aan school? 

 

Helemaal niks. 

 

6. Toen je op school kwam welke juf leek toen het aardigst? 

 

Alle juffen even aardig. 

 

7. Waarom ben je naar deze school gekomen? 

 

Omdat we naar dit dorp verhuisd zijn. 

 

8. Wie vind jij het liefste kind waarmee jij in de klas hebt gezeten? 

 

Sander, Ian, Nick en Guido 

  



Pagina 12 │ van 32 

 

SINTERKLAASFEEST 
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GROEP 1 & 2  
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GROEP 3 & 4 & 5 
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GROEP 6 & 7 & 8 

Een sinterklaasverhaal, wat is er gebeurd?..... 

Op een dag kwam sinterklaas in Nederland aan met de pieten, maar voor dat 

ze naar Nederland kwamen ging er iets heel erg fout. Wil je weten wat lees 

dan verder…. 

De pieten gingen alle pakjes voor pakjesavond in de zakken doen en dan in 

de boot. En op een gegeven moment kwam Sinterklaas langs om te checken of alle pakjes aan 

boord zijn. Na een half uur waren alle pakjes aan boord en zei Sinterklaas: we kunnen vertrekken. 

Ze moesten drie dagen varen voor dat ze in Nederland zijn. DE hooft Piet staat aan het stuur te 

sturen. En Sinterklaas was aan het kijken bij Ozosnel. En de andere pieten zijn klusjes aan het doen 

zoals pepernoten bakken, de was doen, want alles moet schoon zijn voor het feest. En koken voor 

de pieten en natuurlijk ook nog pakjes in pakken want anders zien we gelijk wat het is dat is niet 

leuk. Op de tweede dag was de strooi piet weg die heet Diego. En als er geen strooi piet is is er 

een groot probleem. De zoek piet zoekt overal maar hij vindt hem nergens. Na een 2 uur zoeken 

vinden hij verdachtte pepernoten in de cabine en er liggen nooit pepernoten in de cabine. Dus 

de zoek piet zoekt veder. Maar na een uur was er weer wat verdachts want de boei was weg. Na 

een uur was er weer wat verdachts want de baret van Diego lag in het water. 

Wat denk jij dat er is gebeurd met de piet diego ? 

*hij ging vissen voor de pieten  

*hij verdronk 

*hij zag dat er een pakje van boord viel en pakte hem  

                                                                                   Gemaakt door Anna Rens Verkade (groep 8) 

 

 

 

Sinterklaaslootjes 

Hallo wij zijn Gwenn en ELvera  en wij gaan jullie wat vertellen over sinterklaas lootjes.  

Het was 4 november toen we de lootjes trokken, het is toch wel altijd spannend wie je trekt, en we 

gaan dus ook lekker niet vertellen wie we hebben      . We zijn nu druk bezig met de surprises 

maken. Je bent altijd benieuwd wie jou heeft maar daar kom je pas achter op 5 december. Het is 

altijd leuk om een gedicht te maken dus hier alvast een sinterklaas gedicht (net verzonnen) : 

ROZEN ZIJN  ROOD BLOND IS DE BLONDINE IK KAN NIET DICHTEN 

WASMACHINE  

Ja duh …...............zo kan ik het ook!!!! 

Je hoopt altijd dat je een mooie surprise maakt en krijgt. 

Groetjes Gwenn van Duinen (groep 8) en Elvera Bakker (groep 7).  
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Sinterklaastoneel 

25-11-2022  

Het was vrijdag we gingen naar het sinterklaastoneel in Meppel.                   

We reden met vijf auto's heen. Toen we er waren konden we nauwelijks een plekje vinden, omdat 

het heel druk was. 

Er was een school uit Meppel met De naam SPrInKeLS. Ze hadden meer kinderen meegenomen 

dan ze hadden opgegeven. En ze zijn toen op onze gereserveerde plekken gaan zitten, 

waardoor wij moesten opsplitsen.  

Na een tijdje hadden we toch allemaal een plek, maar de helft van de groep kon het niet zien. 

Het was wel redelijk leuk alleen andere scholen zaten er hele tijd door heen te praten, waardoor 

wij het niet konden horen. 

In de pauze was het ook erg druk. We kregen een klein koekje en een pakje drinken. Toen het 

toneel afgelopen was stonden alle acteurs bij de jassen om high five en boksen te geven. Dat 

was wel leuk. 

Toen zijn we met de auto terug naar school gereden en mochten we gelijk naar huis.   

             Gemaakt door Robbin van Duinen en Sam Pothof (groep 8) 
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De viswedstrijd 

8 september op een donderdag gingen Boaz en Gijs 

naar de viswedstrijd met zijn tweeën naar Havelte bij 

een bruggetje en een brede sloot. We zochten onze 

plek uit langs de water kant. We deden onze maat 

aan de haak, dan gooien we de dobber in het water 

en we gingen wachten tot ik een baars aan mijn haak had. Hij was te groot om op te halen dus 

we moesten de haak onder water los te proberen los te krijgen. Naar een tijdje was het gelukt dus 

deed ik  een nieuwe maat eraan en weer wachten toen hat ik beet van een riet voorn. ik ging de 

vis onthaken met mijn vingers: 15 centimeter vis. De rietvoorn deed ik weer in het water. Hij zwom 

heel snel weg weer in het water. Toen deed ik mijn dobber weer in het water en ik wachtte weer 

voor een nieuwe vis. 25 minuten wachten en weer 

niks we moest op ruimen effen later was de prijs 

uitreiking. Sem, Anna Rens en Noa-Lynn hadden een 

prijs. 

Van Boaz van Dijk en Gijs van der Zandt        

(groep 7)  

  

 

 

De vis wedstrijd                                                 

Ik en mijn broertje en mijn vader en moeder gingen mee naar de viswedstrijd van school.  Mijn 

broertje Guus begon en ja hoor hij hat direct een visje. En hij was de eerste met een vis. Maar 

direct naar Guus hadden de anderen een visje. Maar hij was niet heel groot. 8 centimeter. 

Daarna hat ik geen visje gevangen. Maar Guus hat al weer een visje. Guus hat de hele tijd een 

visje. Dus hij was derde. En had drie euro gewonnen, maar Bram en Max nijland hadden er wel 10 

of zo. Die hadden wel 5 euro gewonnen. Ik had pech, want ik had geen visje gevangen. Dus 

laatste voor mij.            

          Groetjes Thom de Leeuw (groep 6)  
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Vrijdag 4 november: opening 

parkeerplaats bij het Sultansmeer  

We gingen ´s middags naar het sultansmeer 

met de fiets en werden in groepjes verdeeld. 

We gingen het eerste half uur naar het 

waterzuiverings gebouw [daar word water 

voor heel Oosteinde gezuivert]     

En het andere half uur bij het sultansmeer zelf 

en luisteren naar de opening van de parkeer plaats. 

En na de pauze gingen we boompjes planten bij het meer. 

Geschreven door Daniël Vosters (groep 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voetbal 

Ik/Dominiek was op trainen van voetbal. Mijn vrienden waren er ook. We deden kleine 

wedstrijden. Ik zat bij twee vrienden. We wonnen 3 van 

de 4 wedstrijden. Daarna gingen we een grote wetstrijd 

spelen. Wij wonnen 2-1. Toen gingen we naar huis. 

Woensdag: de volgende dag ging ik naar school. ‘S 

middags ging ik voetballen op het voetbalveldje met 2 

vrienden van school. Er kwamen nog 7 mensen 

meedoen. Dus we gingen 5-5 doen in een wedstrijd, het 

werd 5-3 voor ons. Toen was het half 5. 4 mensen gingen 

weg, toen deden we 3-3 en werd het 2-3 voor de 

tegenpartij. Iedereen ging naar huis.               

                                                  Dominiek Pothof  (groep 6) 
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Welkom op de boerderij!                                           

Op de boerderij zijn verschillende taakjes te doen zoals ploegen, voeren, melken, stro in de boxen 

doen. O ja ik leg wel even uit wat een box is: een box is een bed van een koe of schaap of 

varken. Ik kom even weer terug op de taakjes: ehh kalfjes melk geven of hooi geven of kalfjes 

aaien of met de trekker hooibalen op halen of de draden verzetten. Op de boerderij word de 

melk trouwens ook op gehaald en dan worden de bacterie er uit gehaald en dan drinken wij het 

weer op. Er zijn ook minder leuke taken zoals in de moestuin werken of koken of pauze houden of 

koffie drinken of eten. Nou dit was me weer wat. Ik wens u nog hele leuke dagen als boeren 

beginner succes!!!! 

geschreven door Ivar Benak uit groep 6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Media en games 

 

Dinsdag 8 november: het was een gewone dag, aan het werken maar we kregen een gastles 

van Yvonne en Daniëlle. Ze kwamen om 11:00 uur en tot 12:00 uur, en om 11:00 uur ging de gast 

les van start. 

Eerst kregen we een paar vragen en de groep 8 kant was nee. 7 kant was misschien, En de 6 is ja 

(een soort ‘ren je rot spel’) We kregen de vragen en die beantwoordden we. 

 En toen moesten we gaan zitten en gingen we logo's raden van apps dit was er en dit was er 

een van en dat was Tik tok en dit een was een andere  Instagram. 

 

 

En toen was de gastles al klaar. 

 

Van Nick Ketting en Guido Vossebelt (groep 8) 
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Media Masters games 

We deden mee met Media Masters. Met de hele klas. We hadden 

om de dag een quiz die we deden met de juf en de kinderen. En er 

waren ook nog games over Media Masters. Als je het level haalt dan 

krijg je bits. Met die bits krijg je punten. Met die punten kon je jokers 

krijgen als je die joker in zet dan krijg je een powerups. Alle scholen 

van Nederland deden mee. En wij zijn 467 geworden. En iedereen 

vond het leuk. Maar het was ook heel moeilijk. 

Sem Spin (groep 7) en Thom de Leeuw (groep 6).  

Dierendag    

Op dinsdag 4 oktober in de ochtend was het dieren dag. Ik (Léan) 

kwam met mijn chihuahua, die hete Lena naar school. Ik was de 

enige op het schoolplein. Toen kwamen er een paar kinderen zonder 

een dier en toen dacht ik dat het geen dieren dag was. Maar toen 

kwam mijn vriendin Noa-lynn met een labrador die hete Lizzy. Een 

paar minuten later kwam er een vechthaan die hete Jisa.  2 minuten 

later kwam er een puppy die hete Oreo toen kwam er een lammetje 

die had nog  geen naam wand die was net 3 dagen oud. 

Juf Marchien was bang voor honden en nam een meter afstand van 

onze honden en toen ging Oreo de puppy voetballen met Sem, Gijs, Boaz, en Vince. 

Léan Kieskamp (groep 7) en Noa-Lynn de Leeuw (groep 6) 
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Een kerstverhaal 

De avond van kerst waren er zware criminelen die kerst 

wouden verpesten........ maar gelukkig waren er twee 

ninja´s die de stad gingen beschermen genaamd: Ivar 

en Quinten. Ivar en Quinten zaten de boeven op de 

hielen en eentje glee uit over olie wat Ivar had 

neergelegd. Ivar had de boef! Nog eentje! Quinten 

had de boef beslopen en viel van achteren aan. Hij 

had een touw snel om de boef heen gewikkeld... Ze 

hadden de boeven gevangen en ze brachten de boeven naar de gevangenis. De volgende 

dag keken de ninja´s in hun kerstsok. Quinten kreeg een werpster en Ivar een nieuwe katana... de 

ninja´s waren super blij wat ze gekregen hadden maar er zat een brief bij van de kerstman er 

stond op: bedank voor het vangen van de boeven zonder jullie was kerst verpest! Groetjes de 

Kerstman 

Geschreven door: Ivar Benak (groep 6) en Quinten van der Veen (groep 7) 
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Er was eens heel lang geleden… 

Een klein elfje genaamd Guusje, het was een heel erg lief elfje en deed nooit wat verkeert tot de 

eerste dag voor kerst.  

Het was die avond enorm koud. Guusje ging naar de kerstman om te vragen of hij wat kon doen. 

De kerstman zei dat hij wel kruidenthee kon gaan halen omdat de kerstman heel er verkouden 

was. Kleine Guusje keek in de kast en zag de pot met thee al staan. Hij keek in de pot maar hij 

was helemaal leeg. Kleine Guusje had keus hij moest wel naar het kleine stadje hier ver vandaan 

maar het sneeuwde zo hard. Kleine Guusje had zin maar hij dacht: het is voor de kerstman anders 

hebben de kinderen geen cadeau op kerstavond. Dus ging kleine Guusje maar de sneeuw in 

lopen lopen en lopen tot dat hij wat glimmends zag. Het was de kerstster van het dorp zei kleine 

Guusje. Als de kerstster het niet meer doet is kerst voor bij. Maar nu niet over de kerstster na 

denken maar aan de kerstman zei kleine Guusje. Hij was er het kleine stadje en daar is de thee 

winkel zei kleine Guusje en hij liep naar binnen. De thee winkel zat vol met lekkere geuren en 

smaken thee. Er kwam een man naar hem toe en zei: kan ik je helpen? Kleine Guusje zei dat hij 

de kerst thee moest hebben. De man zei dat hij daarboven stond. Het was zo hoog dat kleine 

Guusje een lader nodig had. Hij pakte de lader en zette hem tegen de kant aan en klom de trap 

op maar de trap was heel erg wiebelig en ging op en neer tot de trap viel met kleine Guusje er 

op en lag op de grond. Al het stroom viel uit over het hele stadje. Wat was er gebeurd heb ik een 

kabel geraakt of zo iets? zei kleine Guusje. Hij keek naar buiten en keek naar de kerst ster en zag 

dat hij het nog deed  wat een oplugting of niet. Hij deed het niet meer wat moet ik nu doen! zei 

kleine Guusje. Ik heb kerst verknalt zei hij. Hoe moet ik nou aan de kerstman vertellen. Nou ik ga 

eerst maar eens naar huis met de thee. Toen kleine Guusje weer thuis was had hij thee voor de 

kerstman gemaakt en liep naar de slaapkamer van de kerstman. Hij zag hem daar liggen hoi 

kerstman zei kleine Guusje is het al wat beter met u vanavond moet u cadeau brengen naar de 

kinderen toch. Ja dat klopt maar ik ben alweer wat beter. Maar de kerstster doet het niet meer 

kerstman. Maar dat is helemaal niet de echte kerstster dat is versiering dus kerst kan door gaan! 

zei kleine Guusje.  

En zo kon kerst gewoon doorgaan!  

Gijs van der Zandt (groep 7)  
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Kerstverhaal 

Er waren eens twee jongens en ze heten Dominiek en Vince. Ze zaten op OBS de Wezeboom. Ze 

zaten te stuiteren als een malle. Ze verheugden zich op kerst want dat was morgen. Want dan 

hebben ze kerst diner op school en thuis gaan ze cadeautjes uitpakken. Ze waren heel erg rustig 

en........?                    

Dus niet, ECHT ZE WAREN ZO DRUK! dat ze het huis kunnen afbreken. Niet normaal! Ze waren druk 

JEMIG!. Maar ja, Helaas komen de ouders niet van hun af. Als de kinderen op school waren dan 

stuurde juf Natasja ze meteen naar huis, Ze waren zo druk. En als Dominiek en Vince thuis kwamen 

gingen de ouders meteen naar boven. Ze zeiden sorry we moeten nog cadeautjes inpakken voor 

kerst. Zeiden ze met een bange stem. Maar kerst was op woensdag. 

Donderdag was juf Rianne er, En zij was nog eens gemeen! Serieus, Als je wat fout doet zei ze 

ERUIT! Laat jullie gezichten voor drie uur niet meer zien.  Ze kwamen in tranen thuis en vertelden 

het aan hun ouders. De ouders gingen naar de juf en zeiden. Als we nog een keer horen dat je 

niet meer Dominiek en Vince ze gezichten wil zien vertel ik je de waarheid. Oké ik zal het nooit 

meer doen zegt de juf maar wat is het geheim. Zegt de moeder ik ben de directeur van deze 

school. De juf schrok zich een POEFJE!!!!!                               

Vrijdag was juf Rianne weer normaal en aardig, ze bood haar excuses aan en gaf ze een 

chocolade reep. En ze leefden nog lang en gelukkig! THE END! 

Bedacht en geschreven door Vince de Ruiter en Dominiek Pothof (groep 6) 
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Junior college Stad en Esch 

Hoi ik ben Alyssa en ik vertel jullie wat over het junior college bij Stad en Esch. 

13 oktober gingen wij met onze klas naar stad en Esch. We mochten daar een heel leuk 

programma volgen, maar we moesten er eerst nog even heen rijden. 

Toen we daar kwamen hadden we eerst geschiedenis. Daar moesten we een papier invullen met 

de jaren erop, zoals riddertijd en oertijd. We hebben daar een uurtje les gekregen. Bij de 

volgende klas gingen we naar wiskunde. We moesten moeilijke sommen maken, maar het was 

wel heel leuk. Daarna gingen we naar een hele leuke les namelijk ICT. tijdens de opendagen 

mocht je daar tekenen. Ik hoopte dat we dat gingen doen en je raadt het nooit we gingen 

tekenen! We begonnen met een simpel appeltje te tekenen en daar wat schaduw in. Als je dat 

was gelukt mocht je zelf wat maken. Ik maakte mijn naam en daar een mooie zee achtergrond 

achter. Ik maakte ook nog een soort graffiti schilderij.  

Dit was onze paar uurtjes bij stad en Esch.  

Gemaakt door Alyssa Brinkman van groep 8. 
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Kerstwoordzoeker 

Groep 6-7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kerstklok kerstboom sneeuw verlichting 

piek kerstbal krans bel 

muts kerstman spar koekje 

kerst slee engel kerststol 

kaars rendier kersttaart sneeuwpop 



Pagina 31 │ van 32 

 

 

 



Pagina 32 │ van 32 

 

 

 

 

Colofon 

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

schoolkrant samen. Redactie: Chantal Jurjens (hoofdredactie), Rianne Eefting, Anne 

Hesselink, Noëlle Vosters, Marieke Louwes en Suzanne Leenders. 

De redactie is bereikbaar op schoolkrant.wezeboom@gmail.com. 

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.wezeboom@wolderwijs.nl 

De leerkrachten van de MR zijn te bereiken via: marchien.scheper@wolderwijs.nl en 

saskia.deboer@wolderwijs.nl.  

De OR is te bereiken via: or.wezeboom@wolderwijs.nl  
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