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VOORWOORD  

Beste ouders, verzorgers, leerlingen en 

belangstellenden, 

 

Voor u ligt de nieuwe schoolkrant van 

schooljaar 2022-2023. We sluiten alweer een 

schooljaar af. En elk jaar is toch wel weer een 

bijzonder jaar. Corona heeft nog wel invloed 

gehad op dit schooljaar, maar gelukkig 

hebben we veel wel activiteiten kunnen 

doen!  

 

Sinterklaas heeft gelukkig een bezoek kunnen 

brengen aan de school. De leerlingen van 

groep 1 t/m 3 kregen een prachtig cadeau 

en de andere leerlingen hebben de Sint 

even geholpen en de mooiste surprises 

gemaakt.  

 

Door een verlengde kerstvakantie i.v.m. 

oplopende besmettingen hebben we het 

kerstfeest iets naar voren gehaald. We 

hebben genoten van een heerlijke 

kerstbrunch. Geen ouders in school, maar wel 

de heerlijkste gerechten. 

 

Gelukkig ging het vanaf januari steeds beter 

met de cijfers en hebben we allerlei 

activiteiten door kunnen laten gaan. Groep 

7/8 heeft een bezoek gebracht aan kamp 

Westerbork, we hebben met de hele school 

gerekend op de Grote Rekendag. De 

feestelijke ouderavond was en groot succes. 

Alle leerlingen hebben een prachtige 

voorstelling laten zien aan het publiek wat 

weer aanwezig mocht zijn. Wat hebben de 

leerlingen, het team én het publiek genoten! 

 

We hebben gewandeld met de 

Perenbomenwandeltocht, gesport op de 

sportdag en leuke activiteiten gedaan tijdens 

de feestweek van Oosteinde. 

Groep 7/8 is al op kamp geweest en de 

schoolreis voor groep 1 t/m 6 staat op 

moment van schrijven voor de deur net als 

de oudergesprekken op het eind van het 

schooljaar. Gelukkig kunnen deze weer fysiek 

plaatsvinden. 

Als je dan zo terugkijkt is er toch weer veel 

gebeurd. 

Toch ook nog veel schakelen vanwege 

Corona. Er is hard gewerkt. Maar in een fijn  

 

team is dat geen probleem. Ik kijk met trots 

terug op dit schooljaar. 

Bedankt leerlingen voor de leuke gesprekken 

op de gang, jullie enthousiasme en 

taakgerichtheid. 

Bedankt team voor al jullie inzet, flexibiliteit en 

steeds weer het beste willen voor alle 

leerlingen. 

Bedankt ouders voor al jullie hulp, 

ondersteuning en betrokkenheid bij de 

school. 

Bedankt alle externen die samen met ons het 

onderwijs leuk en goed maken! 

Een goede samenwerking is essentieel voor je 

lekker voelen op school en een goede 

ontwikkeling van de kinderen. Daar hebben 

we samen voor gezorgd. 

 

Ik wens iedereen een hele fijne zomer toe. 

 

Chantal Jurjens 
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SPEELTUINVERENIGING 
 

 

Het schooljaar 2021-2022 is (bijna) ten einde 

en we kunnen erna allemaal genieten van 

een welverdiende vakantie. Vanuit de 

Speeltuinvereniging willen we graag een 

korte update geven over het speelveld, de 

nieuweondergrond op het schoolplein en de 

speeltuindag die in september plaats zal 

vinden. Op dit moment zijn we nog in 

gesprek met het bedrijf wat dit speelveld 

toentertijd heeft aangelegd. Dit verloopt 

helaas een beetje stroperig, maar ons doel is 

wel om het dit jaar af te kunnen ronden. Op 

dit moment ligt hier onze prioriteit, omdat wij 

het belangrijk vinden dat dit veld zo snel 

mogelijk weer in orde is, zodat school en de 

jeugd van Oosteinde hier weer volop gebruik 

van kunnen maken.  

 

Vanuit de textielinzameling is er in 2021 een 

bedrag aan ons gedoneerd waarvoor we 

een nieuweondergrond onder het 

speeltoestel op het schoolplein konden 

aanschaffen. Onze vrijwilligers hebben hier 2 

dagen aan gewerkt samen met Loonbedrijf 

Vos en het resultaat mag er zijn! Vos heeft 

hierbij geholpen met de kraan en heeft al het 

nieuwe zand wat er nu onder ligt aan ons 

gedoneerd, wij willen ze hiervoor hartelijk 

bedanken!  

 

Op zaterdag 24 september 2022 zullen wij 

onze speeltuindag organiseren. We willen op 

deze dag inzetten op verbinding en het 

gezellig samen zijn. Meer hierover volgt later 

dit jaar!  

 

Verder zijn wij nog steeds op zoek naar een 

gezellig iemand die onze vereniging zou 

willen komen versterken en mee wil denken 

over initiatieven in ons mooie dorp. Mocht je 

hiervoor belangstelling hebben laat het 1 van 

ons dan even weten. Rest mij nog om jullie 

allemaal een fijne vakantie toe te wensen, 

graag tot in het nieuwe schooljaar!  

 

Met vriendelijke groet, Claudia Wever 

Voorzitter  

 

 

 

 

 

 

VANUIT DE MR 

 
Eindelijk hebben we weer een ‘normaal’ jaar 

achter de rug! 

De corona is niet verdwenen, maar gelukkig 

is er nu mee te  

leven. De kinderen konden weer gewoon 

naar school en op  

de Wezeboom was de uitval van leerlingen 

en leerkrachten  

minimaal. 

 

De school groeit goed! We zijn gestart met 

twee 3-combinaties  

waarna er halverwege het schooljaar 

besloten werd om groep 3  

apart les te geven. Dit mede door de 

groepsaantallen, maar ook  

omdat we het onderwijs aan groep 3 goed 

willen waarborgen. De basis wordt hier 

immers gelegd. De MR heeft hierin 

meegedacht en advies gegeven. 

 

We hebben ons verder laten informeren over 

hoe de NPO gelden ingezet worden. 

Volgend schooljaar wel weer twee 3-

combinaties, maar we kunnen ook weer 

rekenen op extra hulp in deze groepen. 

 

Nog een paar weken en dan kunnen we 

genieten van een heerlijke zomervakantie 

waarna we weer vol goede moed en zin 

starten in schooljaar 2022-2023. 

 

Mocht u vragen hebben, mail dan naar; 

mr.wezeboom@wolderwijs.nl  

(oudergeleding) 

 

Iedereen alvast een hele fijne zomervakantie  

Namens de MR, 

Saskia de Boer, voorzitter 

mailto:mr.wezeboom@wolderwijs.nl
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OR NIEUWS  

Hier is die dan het laatste bericht wat ik in de 

schoolkrant mag zetten.  

Wat voelt dit gek en wat moet je dan ook 

schrijven in zo’n laatste stukje. Toch maar iets 

zeggen over wat nu allemaal weer mag en 

wat we gedaan hebben? Of een terugblik 

naar wat we de afgelopen jaren allemaal 

gedaan hebben?  

Wat ik vooral wel wil zeggen is wat een 

bijzondere school is de Wezeboom. Toen 

onze oudste begon op school moest ik toch 

echt wel even wennen aan dat kleine 

dorpsschooltje. Daar waar iedereen elkaar 

kent, je gewoon bij de juffen maar ook bij de 

directeur naar binnen kunt lopen en alles met 

ze kunt bespreken. De zorgen die je hebt, de 

ideeën die door je hoofd spoken maar ook 

gewoon even voor een kletspraatje. Wat een 

geweldige school, dit zal misschien niet voor 

iedereen gelden maar zo heb ik, en ook onze 

kinderen het zeker wel ervaren de afgelopen 

8 jaar.  

Vele vergaderingen gehad de afgelopen 

jaren waarbij naast de 

standaardwerkzaamheden (Kerst, Sinterklaas, 

feestelijke ouderavond) ook de nodige 

ideeën naar voren kwamen. Waar we 

gelukkig ook enkele succesvol van hebben 

kunnen uitvoeren. Het heeft even geduurd 

maar inmiddels is het verkeersplein af! Iets 

waarvan we hopen dat er veel gebruik van 

gemaakt gaat worden! Daarnaast hebben 

we ook dit jaar weer een bloemetjesmarkt 

gehouden waarbij we nog steeds veel hulp 

krijgen van oud OR leden! Ik hoop dat deze 

activiteit dan ook zal blijven bestaan. 

De opbrengst van de bloemetjesmarkt gaat 

ook dit jaar weer naar de speeltuinvereniging 

zodat ze hopelijk snel het speelveldje kunnen 

aanpakken. Ik heb begrepen dat de 

zanderige ondergrond van het speeltoestel 

inmiddels is vervangen door tegels! Wat fijn 

dat dit gelukt is mede door de bijdrage van 

alle ouders! 

Het Oosteidiger feest ook al weer achter de 

rug, iets waar we als OR niet zo druk mee zijn. 

Maar als ouders des te meer. De feestelijke 

optocht, wat een werk elk jaar weer maar 

wat een plezier hebben de kinderen dan ook 

samen! Ik realiseer me nu ineens dat ik 

volgend voorjaar heel wat tijd zal 

overhouden.  

Dank jullie wel voor de afgelopen jaren! Ik 

heb met veel plezier bijgedragen aan alle 

activiteiten en zal dit zeker gaan missen. Ik wil 

iedereen die de kinderen de komende jaren 

nog op de Wezeboom heeft zitten dan ook 

heel veel plezier wensen bij alles wat komen 

gaat. Voor je het weet zijn ze groot en ga je 

zelfs het knutselen aan versierde wagens nog 

missen      .  

Groeten Henriët  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakken met kinderen 

Appelplaattaart 

 

Ingredienten  

500g zelfrijzend bakmeel 

500g bruine basterdsuiker 

300g havermout 

400g gesmolten boter 

1kg appels; geschild en in kleine blokjes 

1tl kaneel 

Limoenrasp 

 

Bereiden: 

Meng het meel met de suiker en de havermout 

in een grote kom. Roer de gesmolten boter 

erdoor en verdeel ruim de helft op een 

ingevette bakplaat. Meng de appelstukjes met 

de kaneel en limoenrasp en verdeel hierover. 

Verdeel dan de rest van het 

havermoutmengsel over de appels en druk het 

een beetje aan. Schuif de bakplaat in het 

midden van een voorverwarmde oven (180’C) 

en bak het ongeveer 45-60min. 
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FEESTELIJKE 

OUDERAVOND 

We hadden heel veel geoefend van tevoren 

en dat was stom, want we moesten dagelijks 

oefenen. En toen kwam de grote dag. We 

gingen eerst superlang oefenen. Iedereen op 

een andere plek, want er was een heel 

schema gemaakt voor waar je heen moest. 

Iedere klas was iets: groep 7 piraten of spelen 

en groep 8 ook. groep 6 + Anna Rens waren 

de chinezen en groep 3-4 de handelaren en 

groep 1-2 plantagekinderen. Alleen Jip, ik, 

Mirre en Maud waren echt ALTIJD samen. 

Daarna gingen we naar de Buddingehof de 

generale doen en daarna patat eten. 

Daarna kwam de GROTE voorstelling. Er 

waren veel meer mensen dan verwacht, 

echt superveel mensen wel meer dan 100 : ( 

Dat was heel eng. Toen zei juf Chantal alle 

telefoons op stil en mijn telefoon ging net af : 

) er was ook nog een loting dan ging je een 

paar envelopjes kopen en dan hopen of er 

een lootje in zat en dan had je een prijs. 

 

Geschreven door  

Yannick Luten (groep 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHREK 

 
Donderdag 16 juni gingen we naar Shrek de 

musical in de tamboer. 

Het verhaal: het gaat over een oger die in 

een moeras woont en het heel erg fijn vindt. 

Hij woont in zijn eentje, maar hij vindt het fijn 

want hij kan lekker scheten laten en boeren 

laten.  

Maar op een dag kwamen de 

sprookjesfiguren aan in het moeras van Shrek. 

Die vertelden dat de koning met prinses 

Fiona wilde trouwen, maar niet de koning 

maar shrek die klom in de toren en redde 

prinses Fiona.  
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Tijdens de reis naar Fiona kwam hij een ezel 

tegen die leidde de draak af zodat Shrek 

erlangs kon. 

 Fiona was vervloekt door een heks. Als Fiona 

de prins van haar dromen kuste werd de 

vloek verbroken. Ze werd middernacht een 

oger. Ze kuste Shrek en bleef een oger ze 

leefden nog lang en gelukkig!!   

Alyssa, Robbin, Gwenn en Nick waren ook 

nog eventjes lekker in slaap gevallen.  

Geschreven door Mirre de Gooijer en Jip 

Scholing (groep 8) 
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PUZZEL 
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10 VRAGEN AAN… 

10 vragen aan Amina Sanni (groep 4) 

 (vragen bedacht door de leerlingenraad: Jip 

Scholing (groep 8), Gwenn van Duinen 

(groep 7), Gijs van der Zandt (groep 6) en 

Thom de Leeuw (groep 5); interview gedaan 

door Gijs en Thom)  

1. Wat mis je het allermeeste van 

Oekraïne? Zeemeermin zwemmen 

2. Wat vind je leuker Nederland of 

Oekraïne? Ik vind beide leuk. 

3. Wat is het leukste op deze school? Dat 

weet ik niet, ik vind het gewoon leuk 

om op school te zijn bij de andere 

kinderen. 

4. Vond je het lastig om uit Oekraïne te 

vluchten? Nee, ik vond het niet lastig. 

5. Als de oorlog voorbij is zal je dan weer 

terug naar huis willen? Ja, dat wil ik 

wel. 

6. Vind je Nederlands een moeilijke taal? 

Nee, maar mijn eigen taal spreek ik 

het liefst. 

7. Mis je een familielid? Nee, niet echt. 

Mijn vader, moeder en zusje zijn bij me. 

8. Had je in Oekraïne huisdieren? Nee, ik 

had geen huisdieren. 

9. Wat is je lievelingsdier? Een vis. 

10. Wat is je favoriete kleur? Roze en zwart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportdag 17 juni 

 
We moesten om half 9 aanwezig zijn op 

school. Toen we op de fiets op weg gingen 

naar de sport velden moesten we een oranje 

hesje aan. Toen we er waren werden we in 

groepjes gedeeld. Toen gingen we naar het 

eerste onderdeel maar er was 1 groepje van 

Ian, die had gelijk pauze. Het groepje van 

Guido ging als eerst naar de stormbaan en 

toen gingen we door wisselen. Ian zijn 

groepje ging naar hoog springen. Ik haalde 

90cm en het groepje van Guido ging naar 

het dart bord. Ze moesten met een bal er op 

schieten en dan hopen dat hij bleef hangen. 

Het groepje van Ian ging daarna naar het 

dart bord en Guido zijn groepje ging naar het 

hoogspringen. Guido haalde 105cm en het 

groepje van Ian ging daarna naar ‘kip in de 

pan’. Je moet de kip zo ver mogelijk weg 

gooien en dan moet de andere ploeg de kip 

op halen en door geven. Het groepje van 

Guido had pauze en na de pauze ging 

Guido de ‘kip in de pan’ doen en het 

groepje van Ian ging naar de stormbaan en 

we deden een wedstrijd tegen een andere 

groepje. We hebben niet gewonnen maar 

het was wel leuk. Guido zijn groep ging met 

een ei op een lepel lopen en het groepje 

van Ian ging hockey parcours doen. Ik was 

heel slecht en het groepje van Guido ging 

grote bal doen. Guido had niet veel meters 

gegooid en het groepje van Ian ging naar 

frisbee dan moet je met een frisbee zo veel 

mogelijk punten gooien. Het groepje van 

Guido ging hockey parcours doen. Ik vond 

het wel leuk en het groepje van Ian ging 

400m rennen. Het was best wel uitputtend.  

  Dit was ons avontuur   

Gemaakt door Ian Vossebelt (groep 8) en 

Guido Vossebelt (groep 7)  
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OOSTEINDE ZOMERFEEST 

 

Flower Power doorslaand succes 

 24, 25 en 26 juni 2022 was voor de 70ste keer 

het Zomerfeest in Oosteinde. Dit jaar was het 

feest omgedoopt in het thema Flower Power. 

Op vrijdagochtend begonnen de 

schoolkinderen met verschillende spelletjes. 

Aansluitend was het frietfeest. ’s Middags 

konden de kinderen hun talent laten zien 

tijdens de talentenshow ‘Oosteinde Got 

Talent’. 

 De volgende talenten vielen in de prijzen: 

1e prijs Sketch Talentenshow gedaan door: 

Yannick Luten, Mirre de Gooijer, Jip Scholing, 

Elvera Bakker, Gwenn van Duinen en Robbin 

van Duinen 

2e prijs Waterval van K3 gedaan door Fiene 

de Wit, Tess Veldhoven en Marit Eefting 

3e prijs Vliegerlied, gedaan door Jolien 

Verkade en Maaike Karsten 

  

Op vrijdagavond startte het feest met de 

allereerste zeskampspellen. De strijd begon 

tussen de buurtschappen tijdens het eerste 

zeskampspel; de stormbaan, aansluitend met 

de muziek kennisquiz. 

De avond ging over in een feestavond met 

Papa di Grazzi! Ze hebben laten zien dat ze 

inderdaad een spraakmakende act in het 

cover circuit zijn. De energie spatte uit de 

speakers. Wat een feest!! 

Op de zaterdagochtend startte om 10:30 uur 

de feestelijke optocht van versierde wagens 

en individuelen. Het was een ongekend hoge 

opkomst. Bijna 200 deelnemers deden mee 

aan de optocht. Dit is bijna een ¼ van het 

aantal inwoners in Oosteinde. 

  

Uitslagen: 

Schoolwagens 

1. Wij tanken, net als Max, flower power (groep 

3) 

2. Smoothie fruity (groep 8) 

3. Expeditie Oosteinde (groep 7) 

4. Bloemen en bijen (groep 4) 

5. Wij schieten op onze sloffen, Ajax is wederom 

kampioen (groep 5) 

6. Flower en power (groep 1 en 2) 

7. Groep 6 is lava (groep 6) 

  

 

 

 

 

 

 

Particuliere wagens 

1. Vrouwen die bouwen 

2. Hippie café 

3. Het is weer hommeles 

  

Bogen 

1. Dokter Larijweg laatste kluft: Dokter Love weg 

2. Schoolstraat: Flower Power 

3. Hesselterweg: Flower Power 

  

Straatversiering 

1. Larijweg laatste kluft: Dokter Love weg 

2. Schoolstraat: Flower Power 

  

Na de prijsuitreiking was er feestmuziek van 

DJ Roelof. De zaterdagavond begon met 

een estafette, een onderdeel van de 

zeskamp. Daarna ging het dak eraf met 

STARSTRUCK. 

Op zondagmiddag werden de leden 

getrakteerd op een heerlijke brunch. Dit jaar 

was de brunch volledig in het thema Flower 

Power, waarbij de leden verkleed kwamen 

brunchen. Nog nooit eerder hadden we zo’n 

hoge opkomst, namelijk ongeveer 275 

personen. 

  

Als klap op de vuurpijl werd de origineelst 

verklede hippie van Oosteinde gekozen: 

Wietse Taam had dit jaar het allerbest 

uitgepakt en is gekozen door de andere 

feestgangers als origineelst verklede hippie 

van Oosteinde. Daarna startten de laatste 

twee zeskamp onderdelen. Dit jaar heeft het 

buurtschap Oosteinde, Wold AA weg, 

Laatste Kluft gewonnen.  

Het feest werd afgesloten door de jongens 

van ER Geluidverhuur.  
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RIJKSMUSEUM                    

We gingen ongeveer om 10 uur naar 

Amsterdam.  We moesten Ongeveer 2 uur 

rijden naar Amsterdam.Toen we in 

Amsterdam waren gingen we even een 

broodje eten en even spelen. Om 1 uur 

gingen we richting het Rijksmuseum. 

Toen gingen we naar binnen. Toen kwam er 

een meisje ons rondleiden in het museum. Ze 

liet ons eerst de wapenkamer zien. En het 

kleinste wapen is een ring. En in die ring zit 

een klein kogeltje, maar het is wel dodelijk. 

Het langste wapen is een pistool. 

En daarna liet ze ook andere kamers zien. 

Ook van schepen. En er waren ook heel veel 

schilderijen.  

Het melkmeisje zagen we ook. Iedereen 

dacht dat het melkmeisje groot was, maar 

het melkmeisje is echt heel klein. We kwamen 

heel veel verschillende schilderijen en 

beelden tegen en dat was heel bijzonder om 

het in het echt mee te maken. 

Het gebouw was gigantisch groot. En je 

mocht ook lekker veel eten meenemen, je 

mocht er wel eten. Maar niet bij de 

schilderijen. Iedereen vond heel leuk. Alyssa, 

Guido en Ian waren er niet. Dus Sander en 

Sam hadden wat uitgezocht voor hen in een 

winkeltje. 

Van Anna Rens Verkade, Robbin van Duinen 

en Gwenn van Duinen (groep 7) 
 

 

RTV Drenthe 
 

We gingen in de auto van juf. Ian was 

boos want Ian moest in het midden, we 

hadden het alleen maar over de boeren 

enzo we kwamen daar ik Nick, Guido en 

Ian zaten in de auto, juf ging een 

parkeerkaart halen. Ik liet een mevrouw 

schrikken ik zei gewoon hallo maar ja. We 

gingen naar binnen en we moesten naar 

boven en gingen we in een kamer en 

toen kregen drinken en een koekje en 

gingen toen door het gebouw lopen en 

gingen naar verschillende kamers. We zijn 

nog op de radio gekomen en zongen 

voor Alyssa. Toen gingen we terug we 

deden een spel in de auto toen waren 

we weer op school. 

 

Gemaakt door: Sander Boxma (groep 8) 

en Nick Ketting (groep 7) 
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ZOMER UITJES 

De zomer staat voor de deur, en hier wat tips 

voor een leuk dagje uit! 

➔ Boomkroonpad – Drouwen 

➔ Kabouterland – Exloo 

➔ Drukkerij Museum – Meppel 

➔ Vogelpark Ruinen – Ruinen 

➔ Miramar Museum – Vledder 

➔ OERRR Speelnatuur Dwingelderveld – 

Ruinen 

➔ Speelbos Lorken – Drouwen 

➔ Oer Museum – Diever 

➔ Klimbos Actief Veenhuizen 

 

Op www.kidsproof.nl/drenthe kan je nog veel 

meer leuke uitjes vinden!                                                      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeersweek  

 
We gingen naar loonbedrijf Vos fietsen. Toen 

we er waren gingen we rond het erf kijken 

het was heel groot. En we mochten ook in de 

trekkers zelf. Je kon heel goed de dode hoek 

zien. We mochten in twee trekkers: één met 

een kar er achter en de ander mixer voor 

hooi. 

In de zelfde week kwam een mevrouw van 

de ANWB langs en die had voor ons een  

parcourtje neergezet, daar mochten 

overheen. En later moesten we een zware 

rugzak dragen en het zelfde parcourtje 

doen. 

Groetjes Robbin van Duinen, Anna Rens 

Verkade en Gwenn van Duinen (groep 7)  

http://www.kidsproof.nl/drenthe
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WESTERBORK 

 
 Het duurde iets van 31 minuten voordat 

we bij Westerbork waren. We gingen 

eerst naar binnen voor een filmpje over 

de 2de wereldoorlog er was daarbij een 

mevrouw in het filmpje die over de joden 

ging praten en toen vroegen we als de 

mevrouw nog leefde maar toen was zij 2 

maanden geleden overleden dus dat 

was ook niet echt goed nieuws. 
En toen mochten we even rondkijken. We 

zagen een stuk van een barak maar 

Sander ging op het bed en Guido nam 

foto's. 
Dus we gingen nog even rondkijken en 

toen moesten we naar buiten en gingen 

wandelen toen we daar waren (in 

Westerbork) zagen we het commandant 

huis in een glazen blok en we waren 

moe. 

Van Nick Ketting (groep 7) en Sander 

Boxma (groep 8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE LEERLINGEN 

Deze leerlingen zijn in het afgelopen jaar 

gestart op school: 

 

Groep 1:-Lévi Brookman, Fynn van 

Veldhoven, Ruud Karsten, Daan Leendersin  

Groep 4:-Jindra de Vries, Amina Sanniin  

Groep 8:Abigail de Vries 

 

Deze leerlingen gaan we binnenkort 

verwelkomen: 

Vince de Ruiter (komt in groep 6 na de 

zomervakantie) 

Groep 1 gelijk na de zomervakantie:Bas 

Korterink, Liss Westert, Eva van der Zandt, 

Noud van der Zandt, Kato Kaper 
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GROEP 1 & 2 & 3 
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Kleurplaat 
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GROEP 4 & 5 & 6 
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GROEP 7 & 8 

                     

Oosteinde feest 
Het oosteinde feest komt er bijna aan. 

Vrijdag 24 juni is het feest het hele 

weekend door. We gaan zaterdag ook 

op de wagen we hebben het thema 

expeditie Robinson. Wij hebben ook een 

taak gekregen die we samen mochten 

doen voor de wagen. Er doen ook een 

paar mensen mee met de playback 

show maar het zijn er niet veel. We 

hebben ook kermis en wij hebben heel 

veel zin in de zweefmolen. 

24 juni:  

We gingen spelletjes spelen met school 

en daar was ook een stormbaan en 

buiten allemaal spelletjes. We begonnen 

eerst buiten. Toen we binnen waren ging 

het keihard regenen. Daarna gingen we 

frietjes eten en we mochten gewoon 

eten vanaf de tafel. We gingen even 

naar school om om te kleden voor de 

playback show maar Sam en ik deden 

niet mee. We gingen weer terug naar 

school en toen konden we beginnen. Er 

waren hele leuke acts. Jip, Mirre, Yannick, 

Elvera, Robbin en Gwenn hebben 

gewonnen met een talenten show in een 

talenten show. 

25 juni:  

We begonnen om half 11 met de 

versierde wagen. Wij hadden het thema 

Expeditie Robinson. We gingen ongeveer 

een uur rijden en toen kwamen we uit bij 

het feest terrein en toen hadden we 20 

minuten pauze. We gingen allemaal 

even naar de wc. We gingen ook nog 

even bij andere wagens kijken. Daarna 

gingen we weer een uurtje rijden en 

gingen we een beetje klooien op de 

wagen en daarna was het afgelopen. 

We gingen even naar huis en kwamen 

om half 3 weer voor de kermis. Daar 

hebben we gegrepen. En toen kwam de 

uitslag: wij waren derde en groep 8 

tweede, de formule een wagen heeft 

gewonnen. Daarna gingen we weer 

verder met grijpen en had ik een enorme 

knuffel. Sam had er ook een gegrepen 

en 's avonds met de punten nog een 

knuffel daarna gingen we naar huis toe 

26 juni:  

Zondag ging Alyssa nog naar de brunch 

maar Sam kon niet. Daarna gingen we 

naar de kermis ook weer grijpen en wij 

gingen sparen voor jawbreakers. In totaal 

hadden we er 5 en een spuitbus met 

twee lolly's. Sam ging om half 5 naar huis 

maar ik was nog een uurtje op de kermis 

met Jip en Mirre en de buren en toen was 

het feest afgelopen.  

gemaakt door Sam Pothof en Alyssa 

Brinkman (groep 7) 
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GROEP 8 EN HET 

VOORTGEZET ONDERWIJS 
 

Waar gaan wij volgend jaar naartoe? En 

hebben we er zin in?        

 

Stad & Esch 

15 juni hadden we kennismakingsdag op 

Stad&Esch. 

Ik dacht dat ik bij niemand in de klas zou 

komen die ik kende, maar ik kom bij iemand 

in de klas van atletiek. De rest van de klas is 

ook heel aardig.  

We hebben al een heel klein beetje 

informatie over ons rooster gekregen voor 

volgend jaar. 

En mijn mentor wordt mevr. Logmeijer 

Ik heb er heel veel zin in! 

GESCHREVEN DOOR JIP SCHOLING 

 

 

Ik ga naar stad&esch  

Op 15 juni hadden we een 

kennismakingsdag we gingen eerst een 

namen rondje doen. We deden wat 

spelletjes om elkaar iets beter te leren 

kennen. Ik zit met Maud in de klas. Verder zijn 

er hele aardige mensen en is het een hele 

gezellige klas. We hebben al even gekeken 

naar het rooster voor de eerste les week en 

mijn mentor is Mv. Kuiper zij is heel aardig. 

Ik heb er zin in!   

Groetjes Mirre de Gooijer 

 

 

Hoi, ik ben Maud de wekker. Ik zit nu in groep 

8 maar, over 2 maanden zit ik op Stad & Esch 

Meppel. Ik heb er erg veel zin in. Ik heb 

gekozen voor Stad & Esch, omdat het een 

grote school is met grote groepen. Ik vind het 

zelf fijner als ik genoeg kinderen om me heen 

heb. Ik ga de kinderen erg missen, ik kom bij 

Mirre in de klas. Het wordt erg leuk. Ik heb nu 

al contact met kinderen waar ik bij in de klas 

kom. 

 

Op 15 juni heb ik kennis gemaakt met mijn 

nieuwe klas op Stad en Esch. Het is een grote 

drukke klas maar dat ben ik wel gewend. Er 

zitten ongeveer 30 kinderen bij mij in de klas. 

Ik heb heel veel zin om naar Stad en Esch te 

gaan, want de kinderen uit mijn klas zijn 

aardig tegen iedereen en ze kunnen 

iedereen aan het lachen maken. Ik heb nu 

contact met de kinderen uit mijn nieuwe klas. 

Groetjes van Abigail de Vries 

 

Naar de middelbare  

Ik ga volgend school jaar naar stad & Esch. Ik 

heb voor de school gekozen, omdat toen ik 

daar naar binnen ging was het wel een fijne 

sfeer en op veel beroepen hebben ze veel 

materiaal om het je zo goed mogelijk aan te 

leren. Ze hebben veel ook met de bouw en 

monteurs werk en computer technisch en die 

vakken vind ik wel leuk dus dat trok me wel 

een beetje aan. Ik ga TL doen en ik kom bij 

Sander in de klas. We zitten in klas t1b en we 

gaan allebei het eerste jaar beginnen met ict 

vaardig dan krijgen we er een beetje extra 

les over van 1 uur. Onze nieuwe klas is ook 

wel gezellig. 

Gemaakt door Ian Vossebelt (en Sander 

Boxma) 

 

 

 

Yannick 

Luten 

Ik ben de 

enige in de 

klas die 

naar 

dingstede 

gaat. Ik vind het een beetje jammer. Ik ga 

havo doen en de  Kennismakingsdag is op 13 

juli. En ik heb voor dingstede gekozen omdat 

het een leuke school is.  
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SCHOOLKAMP  

Schiermonnikoog 

Vanaf 13 juni tot 15 juni is groep 7-8 op 

kamp geweest. 

Groep 7-8 zat voor 2 nachten in een 

woonboerderij aan de kust van 

Schiermonnikoog. Je moest alles te fiets 

bereiken. In de avond deden ze veel 

spelletjes zoals: het douane spel en 

levend stratego. Ze zijn veel naar het 

strand geweest en in het bos. Er gingen 

ouders mee Bernhard en Claudia. Het 

was er gezellig en je mocht tot laat 

opblijven. De middelste dag hadden we 

de leukste avond de bonte avond. De 

laatste dag haalden ze nog wat 

souvenirtjes als aandenken. Toen was het 

alweer tijd om te gaan.  
Geschreven door Maud de Wekker (groep 8) 
 

 

     

 

 

 

  

Fijne 

vakantie! 
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Colofon 

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

schoolkrant samen. Redactie: Chantal Jurjens (hoofdredactie), Marian Wolters, Rianne 

Eefting, Anne Hesselink, Noëlle Vosters 

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.wezeboom@wolderwijs.nl 

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

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