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Gezellige, maar ook spannende dagen!   
Op dit moment zijn onze leerlingen van groep 7 en 8 op schoolkamp. Samen met de begeleiders beleven zij 

mooie avonturen die zij als herinneringen mee naar huis zullen nemen. 
Voor de andere kinderen staat het schoolreisje gepland. Ook zij zullen hopelijk binnenkort genieten van een 

leuke dag met begeleiders en klasgenoten.    

 
Personele zaken  

Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer juf Marion zal terugkeren. Tot de junivakantie is juf Katrina 
bereid gevonden om de dagen van juf Marion waar te nemen.   

 

Nieuwe leerlingen 
Gedurende het schooljaar hebben wij een aantal nieuwe leerlingen mogen verwelkomen.  

We wensen de kinderen en hun ouder(s) heel veel plezier op onze school!  
Vanwege de wet op de privacy noemen wij geen namen van de kinderen. 

 
Verkeerssituatie  

Tijdens het halen en brengen is het rond onze school een drukte van belang. Sommige auto’s worden niet 

geparkeerd, maar neergezet op plaatsen waar dit niet de bedoeling is, zoals in de berm. Kinderen kunnen 
hier hinder van ondervinden en dit kan leiden tot onveilige en onoverzichtelijke situaties.  

Er is voldoende parkeergelegenheid voor onze school, wij vragen u, en alle andere mensen die halen en 
brengen, dan ook om hier gebruik van te maken en niet in de bermen te gaan staan. Laten we met elkaar 

een veilige haal- en brengsituatie creëren ten behoeve van ieder kind.    

 
Schoolplein na lestijd  

Ons schoolplein wordt na lestijd gebruikt door de BSO van Kinderwereld. Er ontstaan soms lastige situaties 
wanneer kinderen die vanuit huis op het plein komen spelen, samenkomen met kinderen die door 

Kinderwereld worden opgevangen. We hebben daarom het verzoek om kinderen na lestijd, vanuit huis, niet 
op het schoolplein te laten spelen.  

 

Wandel4daagse  
Dinsdag 18 juni is er o.a. de mogelijkheid om in te schrijven op school. Helga Zwaan zal tussen 15:00 uur en 

15.30 uur aanwezig zijn in de tussenruimte/hal van de school. Verdere informatie en inschrijfformulier vindt 
u in de bijlage van deze nieuwsbrief. 

 

Lenteactie  
Bijna alle kinderen hebben het geld bij de groepsleerkracht ingeleverd, hartelijk dank voor jullie hulp. 

Binnenkort zal de eindopbrengst bekend worden gemaakt. Kinderen die het geld nog niet hebben ingeleverd 
worden verzocht dit uiterlijk morgen te doen, zodat wij de actie kunnen afronden.  

 
SchoolApp 

Het wordt gewaardeerd wanneer u de SchoolApp gebruikt. De SchoolApp wordt gebruikt voor oproepjes, 

voor het plaatsen van nieuwsberichten in de groep en voor het delen van foto’s.   
Mocht het installeren niet lukken, laat het weten aan juf Corine via ckuper@sg-owsa.nl. Soms lukt dit zelfs 

op afstand via de mail of per telefoon.     
 

Laatste nieuws 

Het laatste nieuws kunt u altijd op onze website en in de SchoolApp vinden. 
De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op donderdag 20 juni.  

 

http://www.obsdewoert.nl/
mailto:ckuper@sg-owsa.nl


 

 

Agenda 

Klik hier voor de volledige kalender op de website  

 
  

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


 

 

Bijlage 

Avond4daagse  

 

Avond4daagse 

Oosterhesselen, Gees, Zwinderen e.o. 

Dinsdag 25, 26, 27, 28 juni 2019 
STARTPLAATS  

1e avond: Hesselerhof, Oosterhesselen 

2e avond: Sportpark ’t Alterbarg Zweeloo  

3e avond: Ijssalon Talenti Gees 

4e avond: Hesselerhof Oostehesselen  (intocht start om 20.00 uur 

vanaf Café de Lindeboom terug naar Hesselerhof) 

STARTTIJD om 18.00 tot 19.00 uur 5 en 10 km. 

INSCHRIJVING 

vanaf 1juni t/m 21 juni voor € 5.00 p.p.  

 Kinderen t/m groep 6 basisschool mogen onder begeleiding deelnemen. Begeleiders € 4,00 

betaald is opgegeven! U startkaart zal klaar staan! 

Drogisterij Koopman Wittezand 17 te Oosterhesselen. 

Drogisterij Hollander Aelderstaat 19-A Aalden 

Kapsalon Carla’s Haarmode Dorpsstraat 26a Gees 

Kapsalon De Dwarrel Edveensweg 28 Oosterhesselen 

Helga Zwaan Burgemeester Legroweg 4 Zwinderen 

Tijdens de avondwandel4daagse is het mogelijk u in te schrijven. 

Informatie: Helga Zwaan 0655503274 

Avondwandel4daagse Oosterhesselen, Gees, Zwinderen e.o. 

m.m.v. De VOEVV 

_________________________________________________________________ 

inschrijving Avond4daagse 2019 

Naam ……………………………………………………………………………………………. 
Adres ……………………………………………………………………………………………. 
Woonplaats…………………………………………………………………………………….. 
Geboorte datum……………………………………………………………………………… 
Mobiele nummer…………………………………… (waar u bereikbaar op bent tijdens de tocht) 
Emailadres………………………………………………………………………………………. 
Basisschool  Ja / Nee  Groep :……………     (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Loopt mee voor de ……………. keer.    5 of 10  km. (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Kosten: € 5,00 p.p. incl. (dag) Medaille Betaald is opgegeven, uw startkaart staat klaar! 
Kinderen t/m groep 6 mogen onder begeleiding deelnemen 
begeleiding voor 4 avonden kost € 4,00 excl. medaille 

Dag medaille op 1 van de volgende dagen  Di/Woe/Do/Vrij. (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Begeleiding voor een dag medaille kost € 1,00 excl. dag medaille 
Betaald:  4 dagen wandelen incl. medaille ……. personen x € 5,00 = €………….. 

4 dagen begeleiding exc.l medaille ……. personen x € 4,00 = €…………… 
    1 dagmedaille    ……. personen x € 3,50 = €……………. 
  begeleiding dagmedaille excl. medaille……. personen x € 1,00 = €……………. 
          _____________ 
        Totaal        €…………….. 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
Muziek Play-Inn  

Jeugd play-inn 

 

Muziekvereniging Excelsior viert dit jaar haar 100e verjaardag. Daarom houden wij voor de jeugd t/m 18 jaar een play-

inn onder leiding van Ivo Kouwenhoven. De jeugd play-inn zal worden gehouden op zaterdag 15 juni 2019 van 10.00 – 

16.00 uur in dorpshuis ‘De Hesselerhof’ (Beatrixlaan 23a) in Oosterhesselen. Deelname bedraagt 7,50 euro. 

 

Ivo Kouwenhoven is gespecialiseerd in het componeren van muziekstukken voor de jeugd en het dirigeren van 

jeugdorkesten. Daarnaast wordt hij veel gevraagd voor gastdirecties/play inns en om te jureren bij jeugdfestivals. Ook 

geeft hij lezingen over jeugdbeleid en ledenwervingen. Ivo weet heel veel jeugdige muzikanten te enthousiasmeren 

voor muziek. ‘Geef jonge muzikanten de ruimte om zich muzikaal te ontwikkelen, ieder op zijn of haar niveau’. 

 

We nodigen de jeugd van harte uit om mee te doen aan deze inspirerende en muzikale dag. Het programma ziet er in 

grote lijnen als volgt uit: 

 

9.30 uur: Aanvang 

10.00 uur: Eerste repetitie 

11.15 uur: Tweede repetitie 

12.15 uur: Lunch (wordt voor gezorgd) 

13.15 uur: Derde repetitie 

15.00 uur: Slotpresentatie (voor iedereen die wil komen luisteren) 

 

Geef je op via: excelsior-oosterhesselen@outlook.com door je naam, instrument en aantal jaren muziekervaring door te 

geven. Mocht je geen ervaring hebben met muziek maken dan kun je je ook opgeven. 

 

Vragen? Stuur gerust een mailtje! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Berdien Elling 

Muziekvereniging Excelsior Oosterhesselen 

 



 

 

 


