
 

 

 
    
 

 

 

 
Nummer 1 – donderdag 2 september 2021  

                                                                          www.obsdewoert.nl  

 
Informatiekalender nieuwe schooljaar  
De kalender voor het schooljaar 2021-2022 staat in de SchoolAPP en op de website van de 
school. In de kalender vindt u alle belangrijke data die op dit moment bij ons bekend zijn. 
Mochten er in de loop van het schooljaar toevoegingen zijn, bijvoorbeeld activiteiten voor 
de leerlingen, dan zullen we deze activiteiten toevoegen en vermelden in de nieuwsbrief 
en via de SchoolAPP. 
 
SchoolAPP 
Voor de zomervakantie hebben we alle kinderen overgezet in de nieuwe 
groepen. Wilt u in de SchoolAPP controleren of uw kind aan de juiste 
groep is toegevoegd? Mocht er iets niet kloppen, dan kunt u dit 
doorgeven aan lsnel@obsdewoert.nl.   
 
Beslisboom 
Tot nadere informatie zal volgen, blijft de Beslisboom van toepassing wanneer uw kind 
gezondheidsklachten vertoont. Voor alle duidelijkheid is de meest recente Beslisboom 
toegevoegd in de bijlage.  
 
Studiedagen schooljaar 2021-2022  
Net als in voorgaande schooljaren zijn er ook dit jaar een 
aantal studie(mid-)dagen ingepland. Hieronder een 
overzicht van deze dagen. De ze data staan ook op de 
kalender in de schoolAPP.   
 

➢ Vrijdag 15 oktober 2021 (alle leerlingen zijn de hele dag vrij)  
➢ Donderdag 20 januari 2022 (alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij)  
➢ Donderdag 24 maart 2022 (alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij)  
➢ Woensdag 25 mei 2022 (alle leerlingen zijn de hele dag vrij) 

 
Kloppen de gegevens nog?  
Het komt soms voor dat ouders een ander telefoonnummer of emailadres hebben 
gekregen zonder dat het nieuwe nummer/adres aan school wordt doorgegeven. 
Vriendelijk verzoek om wijzigingen tijdig door te geven aan de leerkracht van uw kind.  

 
Informatie- en kijkavonden  
Op dit moment weten we nog niet precies op welke wijze we invulling 
zullen gaan geven aan deze avonden. U ontvangt hier binnenkort een 
bericht over in de SchoolAPP.  
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Absenties doorgeven 
Via de SchoolAPP absenties doorgeven. De absentie-button is helemaal onderaan in de 
APP te vinden. Vindt u het prettiger om absenties telefonisch door te geven, dan blijft 
deze mogelijkheid uiteraard ook bestaan.  
 
Rapporten inleveren  
Mocht u thuis nog een rapport hebben van uw kind(eren), 
vriendelijk verzoek om deze weer in te leveren bij de 
leerkracht.  
 
Kriebelteam 
Het kriebelteam is nog niet aanwezig op school. Wij verzoeken u om uw kind(eren) thuis 
zelf te controleren op luizen. 
 
Nieuwe leerkrachten stellen zich voor  
Via deze weg wil ik mij even kort voorstellen. Ik 
ben Mark Mulder (meester Mark) geboren en 
getogen in Oosterhesselen. Ik woon hier samen 
met mijn vrouw Marjan en twee kinderen, Sven 
en Felien. Zelf heb ik als klein jochie ook mijn 
basisschooltijd gehad op Obs De Woert. Daarom 
vind ik het juist zo leuk om hier voor de klas te 
komen staan. Ik heb er zoveel zin in!  
Nadat ik een hele tijd werkzaam ben geweest bij 
Center Parcs De Huttenheugte heb ik drie jaar 
geleden het roer omgegooid. In de aflopen jaren 
heb ik mij omgeschoold tot leerkracht in het 
basisonderwijs. Buiten mijn werk om houd ik mij bezig met het training geven aan de Jo-
13 van voetbalvereniging VIOS(O) en het coachen van de meiden in E-1 van HVZ/Vivendi.  
 Komend schooljaar zal ik te vinden zijn in verschillende groepen. Groep 5 is samen met 
juf Alie en juf Karin mijn vaste groep. Hier ben ik op maandag en vrijdag. Op de 
woensdagen neem ik elke week een andere groep over en op donderdag sta ik in groep 6. 
Wanneer er iemand is die mij nog iets wil vragen? Schiet mij dan gerust even aan op het 
plein.  
 
Groetjes meester Mark 
 
Mijn naam is Emma, ik ben 22 jaar oud en ik woon in 
Wezuperbrug. Ik kom op donderdag ondersteunen in alle groepen 
op OBS de Woert. Afgelopen schooljaar ben ik afgestudeerd aan 
de Pabo in Emmen. Ik heb binnen mijn studie mijn minor, 
Wetenschap & Technologie, goed afgerond. In deze minor heb ik 
geleerd dat onderzoeken en experimenteren ontzettend waardevol 
is voor kinderen. Ik kijk er erg naar uit om dit toe te passen, nog 
meer te leren en mijzelf verder te kunnen ontwikkelen binnen het 
onderwijs. 
 
Groetjes juf Emma  



 

 

Mijn naam is Carola Boonstra Bosscher, ik ben 42 jaar en moeder van 2 
kinderen (Sanne 6, Lukas 4). Samen met mijn man (Jelte) woon ik in 
Gramsbergen.  
Ruim 15 jaar ben ik nu werkzaam voor Onderwijsstichting Arcade, op 
verschillende scholen en begin dit jaar met veel enthousiasme hier op 
school. Op De Woert zal ik met name leerkrachten ondersteunen in de 
onder- en middenbouw. 

Mijn hobby’s en interesses zijn: wandelen, knutselen, lezen. En genieten van onze tuin en 
dieren (hond, kat, konijnen en vogels). 
Mochten jullie verder nog nieuwsgierig zijn, schiet mij vooral aan op school.  
 
Groetjes Carola 
 
Let op!!!  
Dit schooljaar zullen we nog meer gaan communiceren via de 
SchoolAPP, als u geen belangrijke informatie wilt missen dan is het 
echt noodzakelijk dat u de APP geïnstalleerd heeft. Mocht u hierbij 
hulp nodig hebben, stuur een mail naar lsnel@obsdewoert.nl (ik help 
u graag). 
 
Vacatures in de activiteitencommissie 
De activiteitencommissie(AC) van onze school biedt ondersteuning bij de voorbereiding en 
uitvoering van allerlei, meestal feestelijke activiteiten bij ons op school. 
Zoals: 
- Sinterklaasviering 
- Kerstviering 
- Nieuwjaarswens 
- Paasontbijt 
- Acties 
- Musical groep 8 
 
De AC van de Woert bestaat uit 8 ouders (uit elke groep één) en een voorzitter 
(leerkracht). Voor elke activiteit wordt een commissie benoemd. Een commissie bestaat uit 
leerkrachten en AC-leden. De AC komt een aantal keren bijeen om taken te verdelen en 
werkzaamheden te bespreken. 
 
Op dit moment zijn de volgende ouders actief in de AC: 
Groep 1 / 2 a Vacature   Groep 5 Jacqueline van der Scheer 
Groep 1 / 2 b Kelly Bosman  Groep 6 Agnes Berkhof 
Groep 3 Vacature    Groep 7 Vacature 
Groep 4 Annelien v/d Post  Groep 8 Judith Epping 
 
Lijkt het u leuk om deze groep te komen versterken meldt u zich dan aan bij juf Paulien of 
stuur een berichtje naar philbrands@sg-owsa.nl uiterlijk vrijdag 10 september. 
Zijn er meerdere belangstellenden, dan vindt loting plaats. 
 
Voor meer informatie over het werk van de AC kunt u contact opnemen met  
Paulien Hilbrands. 
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Afscheid 
 
Na 42 jaar voor de klas te hebben gestaan heb ik afgelopen vrijdag ( een paar weken later 

dan gepland vanwege een covid besmetting in onze groep) afscheid genomen als 

leerkracht van obs de Woert, dit i.v.m. mijn pensionering. 

In 1978 liep ik een tijdje stage op de drie scholen (kleuterschool ‘De Margriet’, de ‘J.W. 

Toebesschool/ het huidige ‘Esdal College’ en ‘obs de Woert’) in het mooie Oosterhesselen. 

Vanwege het groeiend aantal leerlingen op obs de Woert kon ik in 1979 meteen als 

‘meester’ aan de slag, wat een geluk!  

Van 2003 tot 2010 ben ik ook nog als leerkracht actief geweest op ‘obs de Klimop’ in 

Gees. Deze basisschool behoorde destijds ook tot onze scholengroep.  Ook daar heb ik 

met veel plezier les gegeven. 

Maar wat is de tijd snel gegaan… Onvergetelijk zijn alle sporttoernooien, de gezellige 

schoolreisjes, de prachtige schoolkampen op het fraaie Ameland, de vele gezellige 

vieringen en periodesluitingen en niet te vergeten de eindmusicals in groep 8 …  Kortom, 

te veel om allemaal op te noemen. 

En dan komt plots het moment dat je je kleinkinderen de school ziet binnen wandelen… 

Wat een prachtig afscheid met alle kinderen heb ik gehad!! Met de ‘fanfare’ voorop en een 

bijpassende rollator in de kleuren rood en wit, werd ik van huis gehaald. Bij school werd ik 

ontvangen met een mooie erehaag, prachtig! 

In de klas ontving ik van mijn oude groep een 

EHBP (Eerste Hulp Bij Pensioen) doos vol met 

lieve kaartjes, mooie tekeningen en allerlei 

cadeautjes. Daarnaast zagen Janny en ik een 

originele lipdub van alle groepen, helemaal de 

FC MM sfeer! Geweldig, wat een 

enthousiasme! Uiteindelijk werd ik letterlijk de 

school uitgeveegd door SIBI, de mascotte van 

FC MM. Heel 

erg mooi 

allemaal! Dankjewel!! 

Ik wil alle ouders/verzorgers bedanken voor het 

gestelde vertrouwen dat ik als leerkracht op obs de 

Woert heb mogen ontvangen.  

Ongetwijfeld zullen we elkaar nog wel zien bij school, 

maar deze keer alleen in de rol van ‘opa Henk’! 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Henk Wielens 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
Klik hier voor de volledige kalender op de website. 
 
Bijlage; 

- Beslisboom 
 
 
 

 
 
 

Uit de kalender:  
➢ Vrijdag 3 september voorstelling “Flatkat” voor groep 5-6 

➢ Maandag 6 september start Windkracht 6 voor de leerlingen 

van groep 5 

➢ Maandag 13 september informatieavond groep 1-2a en groep 

1-2b (t.z.t. aanvullend bericht via de SchoolAPP) 

➢ Dinsdag 14 september informatieavond groep 8 (t.z.t. 

aanvullend bericht via de SchoolAPP) 

➢ Donderdag 16 september informatieavond groep 3 (t.z.t. 

aanvullend bericht via de SchoolAPP) 

➢ Maandag 20 september informatieavond groep 4,5,6,7 (t.z.t. 

aanvullend bericht via de SchoolAPP) 

➢ 22 t/m 24 september schoolkamp groep 8 

➢ Woensdag 29 september Kinderpostzegels mee  

➢ 29 september t/m 1 oktober schoolkamp groep 7 

➢ Maandag 4 oktober automatisch incasso schoolgeld  

➢ Woensdag 6 oktober start Kinderboekenweek 

https://www.obsdewoert.nl/index.php?section=28&page=129

