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VOORWOORD

leerkrachten extra werk, maar ook voor ouders weer
een hele organisatie. En dan de leerlingen niet te
vergeten, je zit toch het liefst bij je klasgenoten in de
klas.
Ik ben trots op onze school, op iedereen die samen
met ons het beste ervan maakt. We probeerden
samen het beste te organiseren voor onze leerlingen,
soms door heel creatief te zijn binnen de regels. Wat
fijn dat we zoveel betrokkenheid ervaren.
Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik denk dat we
nog wel even te maken hebben met Covid-19. Ik hoop
dan ook dat ik dan ook nog steeds op jullie kan
rekenen.

Beste schoolkrant lezers,

Na twee jaar ligt er dan toch eindelijk weer een editie
van onze schoolkrant voor u.
De laatste was in december 2019 als ik het goed heb.
Fijn dat we nu toch weer een schoolkrant hebben.
Hoe leuk is het om te zien wat de leerlingen doen, hun
stukjes te lezen. Maar ook informatie van bv de MR.
Vaak kijk ik op zo’n moment even terug. Wat is er de
laatste tijd gebeurd. In dit geval komt Corona toch als
eerste naar boven. Wat hebben we een gekke tijd
achter de rug. Leven met een pandemie in de wereld.
Maar we zitten er ook nog steeds middenin. Op dit
moment zijn de besmettingen nog hoog en hebben
we nog steeds te maken met allerlei maatregelen.
Maatregelen die door het kabinet met advies van het
OMT worden aangegeven. Maatregelen waar we dan
allemaal mee te maken hebben en waar we ons aan
te houden hebben. Soms heeft het niet zo heel veel
invloed bij ons op school, maar soms hebben we ook
veel te organiseren. Regelmatig snelle lijntjes met
onze MR om ook hun advies en inzichten te vragen.
Bedankt voor deze fijne samenwerking.
Als ik dan naar het team, de leerlingen en de ouders
kijk hebben we het samen maar wat goed gedaan. We
hebben regelmatig moeten schakelen. Van fysiek
onderwijs naar thuisonderwijs. Van alle leerlingen in
de groep naar een aantal leerlingen thuis. Voor

Maar naast Corona hebben we toch ook veel andere
dingen gedaan. We hebben ons elke dag weer
ontwikkeld en leren steeds wat nieuws bij. Niet alleen
op cognitief gebied, maar ook onze vaardigheden
worden steeds beter. Denk hierbij aan communicatie,
veerkracht en ook doorzettingsvermogen. We hebben
een prachtige viswedstrijd achter de rug met een
echte visles van een vismeester. We hebben de
kinderboekenweek geopend met een soort van
beroepen show van de leerkrachten. Wat wilde je
vroeger graag worden? We hebben met behulp van
ouders, toen het nog mocht, prachtige lampionnen
gemaakt. Wat was het fijn om weer ouders in school
te zien. Maar ook onze jaarlijkse dierendag op het
schoolplein kon doorgaan. Heerlijk knuffelen met
allerlei dieren. Trots laten zien wie je huisdier is en er
een heleboel over kunnen vertellen.
Het onderwijs is leuk. Het onderwijs is afwisselend.
We genieten nog steeds elke dag van de leerlingen in
de school. We wachten de komende periode af op
wat er nog gaat gebeuren. Maar we maken er samen
het beste fijn.
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie toe. Je accu
weer goed opladen na deze hectische tijd! Geniet van
elkaar en blijf gezond!

Chantal Jurjens
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Groep 4-5-6
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~Gedichten en limericks
uit groep 7/8 ~
Ik heb een hond
En ik ben blond
Maar dat is cool
Want ik heb een grote pool
En ik heb een kleine wond
Alyssa Brinkman

08
Ik sta in de polonaise met een patatje
mayonaise.
En ik prikte me met een punaise.
En er was een feestje
En die gaf een beestje.
En die gaf hij in Francese.
Gwenn van Duinen.

Ik heb een hond.
En ik ben blond.
Die heeft een bot.
En zijn oude bot is verrot.
Want die zat te vaak in zijn mond.
Sam Pothof
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We hebben een planner.
Juf heeft een scanner.
Toen lagen wij in een deuk.
Hoe juf die had gebruikt was erg leuk.
Ik ben nu erg de juffen kenner.

Maud de wekker

Ik ben elf
En kan al veel zelf
Het laatste jaar wordt leuk
Met de juffen lig je echt in een deuk
Dit laatste jaar vergeet ik nooit door
mezelf
Mirre de Gooije
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Poesje

Limerick

Mijn poesje is zo lief

Er was een jongen uit Ruinen

En altijd zo positief

Met een vader met plantjes voor tuinen

Hij is nooit boos of gemeen

Die vader heet Gerben

Zelfs niet zonder 1 been

Die liet geen plant bederven

Hij gaat zelfs nu nog op zijn gemakje mee naar

Die vader zit nu tussen de boomkruinen

Tenerife
Jip Scholing

Made

in

Oosteinde

made

by

Yannick
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De kermis duurt 60 seconden
Op naar de volgen de ronde
De zweefmolen
Gaat op hete kolen
En alle kinderen werden verwonderd
Anna Rens Verkade

Ik vind jou lief
En ik heb een brief
Ik heb een verlanglijstje
En ik ben een eigenwijsje
Ik zag ineens een dief
Robbin van Duinen
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Ik ben sander
Ik ben geen ander
Ik ben blond
En geen james bond
Ik ben in Mander
sander

Er was eens een kikker in Oosteinde
Hij vond spellen echt het einde
Hij speelde graag tikkertje
Hij kreeg altijd een stickertje
Maar voorbij was het weekeinde
nick
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Er was eens een mens
en heette Rens in Hens
Hij dacht van te voren wat zal ik willen horen
Tot hij iets hoorde
Er waren twee mensen aan het boren
Van Ian

Een wc papier uit Uffelte
En die heette Kuchelte
Hij was aan het gamen
En hij kon dingen claimen
Met zijn vriend Muchelte
Van Guido
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De leerlingenraad heeft juf Meggy, leerkracht
groep 1, 2 en 3 geïnterviewd.
10 vragen aan …
1. Hoe vind je het hoe de klassen zijn ingedeeld?
Met 4-5-6 enz.
Het meest ideale is natuurlijk alle groepen
apart. Maar helaas hebben we daar te weinig
leerlingen voor.
Het lesgeven aan een combinatie van 3
groepen blijf ik best lastig vinden, ik kan
daardoor niet altijd alle leerlingen de
aandacht geven die ze nodig hebben. We
maken er het beste van en ik ben super trots
op hoe de kinderen het doen.
2. Wat zou deze school beter kunnen doen?
Goede vraag, ik zou het zo niet weten.

3. Wat vind je goed/handig van deze school?
Het is een fijn team om in te werken. Alle
juffen willen je overal mee helpen.
4. Hoe vind je het om juf te zijn op deze school?
Erg leuk en heel gezellig.
5. Vind je de methodes die wij op deze school
gebruiken fijn?
De leesmethode van groep 3 is soms nog wat
zoeken, maar het werkt verder prima. De
andere methodes zijn duidelijk en makkelijk in
gebruik.
6. Vind je dat de kinderen genoeg tijd hebben
om hun werk af te krijgen?
Ja, we hebben de luxe dat we daar in groep 1,
2, 3 de tijd voor hebben.
7. Vind je dat de wat jongere kinderen genoeg
buiten spelen/rust/pauze tijd hebben?
Ja, daar nemen we de tijd voor. Dat is mooi in
balans met het spelen en werken.

8. Vind je dat er genoeg
speeltoestellen/speelgoed/spelletjes zijn voor
de kinderen?
Ja, de kinderen bedenken soms een hele
andere functie voor een voorwerp. Erg leuk
om te zien.

9. Vind je het goed dat ook kinderen meer keuzes
mogen maken op deze school? (denk aan
leerlingenraad, tafeltjes enz.)
Het is heel goed dat kinderen mee mogen
denken over hun school. Zo zijn kinderen
meer betrokken.
10. Vind je dat de juffen je goed meenemen
enzo.? Dat je ook aan de beurt komt met de
vergaderingen.
Ja, dat gaat heel goed. Het is een fijn team om
in te mogen werken.
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Nieuws van de MR
Wat een rare tijd hebben we nu. Veel
onzekerheid,
ook op onderwijsvlak.
Blijven de scholen open of gaan ze dicht?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we toch
nog
goed onderwijs bieden….
Allerlei vraagstukken waar we ook als MR
druk
mee bezig zijn. We proberen zoveel
mogelijk
goede adviezen te geven en mee te
denken over
het corona-beleid.
De laatste keer dat de schoolkrant
uitkwam was alweer 2 jaar geleden!
In deze tussentijd is er veel gebeurd.
De MR heeft uiteraard niet stilgezeten.
In deze periode hebben we 2x een
verkiezing gehad. Erwin Verkade is voor
Sandra Holtrop gekomen en onlangs
heeft Anne Hesselink het stokje
overgenomen van Marianne Boerman.
De MR bedankt Sandra en Marianne en is
blij met de input van Erwin en Anne.

De jaarlijkse documenten zijn weer
bekeken en van advies voorzien.
Er is extra overleg geweest over de
formatie en groepsindeling. We zijn blij
met de vele extra krachten, die de
leerkrachten komen ondersteunen.
De peuterochtenden zijn weer voorzichtig
van start gegaan en goed bezocht. Er

zullen weer een flink aantal peuters
(straks kleuters) onze school bezoeken.
Hier zijn we erg blij mee. Wat heerlijk is
dat, een volle kleuterklas!
Vol goede moed gaan we op naar een
nieuw kalenderjaar, waarin we hopelijk
geen lock-down krijgen.
Mocht dit gebeuren; de school is hier al op
voorbereid!
Mocht u vragen hebben of ons iets willen
vragen,
mail dan naar;
mr.wezeboom@wolderwijs.nl
(oudergeleding)
Iedereen alvast een hele fijne
kerstvakantie
en blijf allen gezond!
Namens de MR,
Saskia de Boer, voorzitter
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Sint Maarten Sint Maarten
De koeien hebben staarten
De meisjes hebben rokjes aan
Daar komt Sint Martinus aan
Op 5 november zijn alle
leerlingen druk aan de slag
gegaan met het maken van
lampionnetjes voor Sint Maarten.
Er werd in elk lokaal druk
geknutseld aan verschillende
lampionnetjes. Van vrolijke
slakjes tot aan raketten. De sfeer
zat er goed in!

i
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Nieuws van de OR
Het is al even geleden dat ik een stukje heb
geschreven voor de schoolkrant. We zitten in zo’n
bijzondere tijd die helaas al langer aanhoudt dan we
in maart 2020 ooit hadden verwacht.
We hebben al 3 schoolkranten gemist door de
Corona. Dus even terugzoeken wat schrijft de
voorzitter van de OR ook maar weer in de
schoolkrant.
Nou eigenlijk is het gewoon een opsomming van de
activiteiten met daarbij hier en daar een afscheid of
welkom van een van de OR leden. Nou was ik nu
eigenlijk niet van plan om in dit stuk alle activiteiten
die wel en niet zijn doorgegaan te benoemen.
Ja wat ga ik dan wel schrijven? Lastig hoor…… Als ik
terugdenk aan de afgelopen tijd is alles anders
geweest dan andere jaren. Minder contact met
school, niet even kort overleggen over die ene
activiteit, niet gezellig even kletsen bij de feestelijke
ouderavond. En ook minder contact aan het
schoolplein, maar dat zal in mijn geval ook vooral
komen doordat kleine jongetjes groot zijn geworden.
Het heeft ook geleid tot digitaal vergaderen, wat qua
tijd heel efficiënt is maar in de praktijk ook minder
leuk. Live overleg is toch makkelijker, online zit je toch
ongemakkelijk naar elkaar te kijken wie gaat eerst. En
dan alsnog allemaal tegelijk beginnen met praten. Ach
ook dat went en het is altijd nog goed gekomen met
de organisatie van de activiteiten.
Er zijn ook zaken die nooit veranderen en dan denk ik
aan onze viswedstrijd. Wat fijn om weer even gezellig
bij elkaar te zijn, leerkrachten die even komen
buurten, kinderen die aan het vissen zijn en ouders
die koffie/thee drinken. Genieten! Op het moment
dat ik dit schrijf zijn we nog in afwachting van de Sint.
Gelukkig hebben we Sint bereid gevonden om ook dit
jaar weer onze school te bezoeken. Laten we hopen
dat hij het pakjesruim tijdig open heeft gekregen en
de kadootjes van onze kinderen heeft kunnen
meenemen. Zodra Sint weer op de boot richting

Spanje zit wordt de school weer in kerstsfeer
gebracht. Altijd een hele drukke tijd voor ons allemaal
maar wat brengt het ons een hoop gezelligheid!
We hebben geen idee wat komend jaar ons gaat
brengen maar ik hoop dat we elkaar veel zullen zien
bijvoorbeeld bij de Kerstviering, feestelijke
ouderavond, de bloemetjesmarkt, de musical en alle
andere leuke activiteiten die ons te wachten staan!
Namens de OR wil ik jullie allemaal een gezellige Kerst
toewensen en een prachtig mooi 2022!
Groeten Henriët
Voorzitter Ouderraad OBS de Wezeboom
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Welkom op school!
Na december 2019 zijn de volgende kinderen bij ons
op school gekomen;
Tygo Korterink
Tess van Veldhoven
Leroy Zoer
Mathias Vosters
Siem de Leeuw
Maroz Warnders
Rosalynn Warnders
Bram van der Zandt
Gijs van der Zandt
Guus van der Zandt
Mees van der Zandt
Marit Eefting
Julian Louwes
Sten Aalderink
Fiene de Wit

Schoolkrantredactie
Nadat vrijwel de gehele vorige schoolkrant redactie er
mee is gestopt zijn wij dit najaar met z’n vieren
gestart om de schoolkrant voort te zetten. We vonden
het een mooi idee om juist nu met alle beperkingen
door Corona een schoolkrant uit te brengen. Zodat
iedereen aan het eind van het jaar, wellicht met de
benen hoog, een kop koffie en kerstmuziek op de
achtergrond, kan genieten van een mooi overzicht van
alle belevenissen van de leerlingen op school. We
wensen jullie allen veel leesplezier, gezellige
feestdagen en een goed & gezond 2022!
Warme kerstgroet;
Marian Wolters (Ivar, groep 5)
Rianne Eefting (Marit groep 1)
Noëlle Vosters (Daniël groep 6, Mathias groep 2)
Anne Hesselink (Fiene, groep 1)

schoolkrant.wezeboom@gmail.com
Bij vragen/ideeën of als je zin hebt om mee te helpen
met de volgende editie!
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Speeltuinvereniging Oenze Speulplekke
Oosteinde
De speeltuinvereniging is opgericht in 2004 met
als doel het beheren, onderhouden en in stand
houden van de speeltoestellen op het
schoolplein, de Ronde Weiden en het speelveld
naast school.

Het bestuur bestaat op dit moment uit drie
personen die zich met veel enthousiasme
inzetten voor de vereniging.
We hebben in het afgelopen jaar veel dingen
mogen realiseren. Naast het gebruikelijke
onderhoud hebben we nieuwe voetbaldoelen en
een mandschommel aan de Ronde Weiden
geplaatst.
Ook zijn we bezig met een nieuwe valondergrond
van een speeltoestel bij school.
Daarnaast hebben we ook een succesvolle
Speeltuindag mogen organiseren voor alle
kinderen uit Oosteinde en elk jaar sluiten we het
jaar af met onze Kerstbomenactie. Dit alles was
natuurlijk niet mogelijk zonder de inzet van het
bestuur, de vele vrijwilligers, de donaties en de
subsidieverstrekkers, waarvoor onze dank.

Vacatures
Wegens recent vertrek van twee van onze
bestuursleden zijn wij per direct op zoek naar
nieuwe enthousiastelingen die ons bestuur
komen versterken.
Lijkt het je leuk om iets voor de
speeltuinvereniging te betekenen, neem dan
contact op met een van ons!
Update speelveld
Zoals jullie wellicht gezien hebben is het
speelveld naast school helaas al een tijdje buiten
gebruik. Het prachtige speelveld is enkele jaren
geleden aangelegd door een enthousiaste
werkgroep. Echter blijken er problemen te zijn

met de ondergrond van het speelveld. Hier is al
eens het één en ander aan gebeurd, maar dit
blijkt helaas niet afdoende te zijn. De ondergrond
is dusdanig slecht dat wij het als
speeltuinvereniging niet verantwoord vinden dat
er op dit moment gebruik gemaakt wordt van het
speelveld en hebben het daarom afgesloten.
Achter de schermen is er een werkgroep druk
bezig om met alle betrokken partijen om tafel te
gaan om tot een zo goed mogelijk en
bevredigende oplossing te komen. Op korte
termijn zal er een onafhankelijk bodemonderzoek
plaatsvinden, zodat we kunnen kijken naar een
duurzame oplossing.
Contact
Op Facebook en Instagram plaatsen wij
regelmatig updates omtrent onze bezigheden als
speeltuinvereniging. Volg ons op onze
facebookpagina “Speeltuinvereniging De
Speulplekke Oosteinde” of op Instagram
“Speeltuinverenigingoosteinde”.
Daarnaast kun je contact met ons opnemen door
te mailen naar:
speeltuinverenigingoosteinde@gmail.com
Groetjes het bestuur,
Claudia Wever
Arjan Benak
Roelie Karsten
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Sinterklaas Groep 1 - 2 -3
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Verbind de cijfers

022

Puzzels

023

024

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 en, Marian Wolters.
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: marchien.scheper@wolderwijs.nl
en Saskia: saskia.deboer@wolderwijs.nl.
De OR is te bereiken via: OR.wezeboom@wolderwijs.nl.

