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Bijna vakantie: 
 
We gaan de laatste weken van het schooljaar in en dit is altijd een gezellige periode 
die draait om het afronden van de leerstof en het uitzien naar de zomervakantie. 
 
We kijken terug op een heel bijzonder schooljaar  met wederom corona-
maatregelen,  ziekte en vervanging, maar ook een schooljaar waarin we  weer  
normaal naar school konden gaan.  We hebben de afgelopen periode weer een 
aantal jaarlijks terugkerende activiteiten kunnen oppakken en organiseren, zonder 
ons daarbij te hoeven houden aan allerlei coronagerelateerde maatregelen. 
Vaak met hulp van de ouderraad en u als ouders. Hier zijn we dan ook erg blij mee! 
 
We willen alle ouders, die zich op welke manier dan ook hebben ingezet voor de 
school, structureel of eenmalig, in kleine of in grote vorm, zichtbaar of minder zicht-
baar, bedanken voor hun hulp, inzet en de prettige samenwerking in het afgelopen 
schooljaar.  

 
We zijn erg blij met jullie hulp en betrokkenheid! 

 
We willen de ouderraad en de medezeggenschapsraad ontzettend bedanken met 
hun inzet om allerlei activiteiten tot een succes te maken en mee te denken aan 
beter onderwijs. 
En niet te vergeten de sterke papa’s en mama’s die op zaterdagochtend oud papier 
halen:   Hartelijk bedankt voor jullie enorme inzet! 
 

Tevens bedanken we alle ouders voor het in ons gestelde 
vertrouwen in het afgelopen schooljaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Schoolgids en activiteitenkalender/informatiegids 2022-2023: 
 
De schoolgids voor 2022-2023 is bijna klaar en zal aan het begin van het nieuwe 
schooljaar via email worden verspreid en op de website staan van onze school 
www.openbaaronderwijswesterwolde.nl/obswillemlodewijck. 
De activiteitenkalender/ informatiegids voor schooljaar 2022-2023 ligt bij de 
drukker.  
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangt ieder gezin de nieuwe in-
formatiegids met daarin de activiteitenkalender. 
 
 

Laatste schoolweek: 
 
Maandag 5 juli:          groepsactiviteiten 
 
Aanvang school:     8.30u. 
Einde schooldag:   14.15u. 
De leerlingen dienen zelf eten en drinken mee te nemen voor de ochtend- en  
middagpauze! 
Groep 7/8:            fiets meenemen naar school 
 

De leerlingen van groep 1 t/m 4 doen allerlei activiteiten rondom de school. 
 
De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan naar het zwembad in Sellingen. 

Groep 5/6 gaat per auto en de leerlingen van groep 7/8 gaan op de fiets naar het 
zwembad. 
Vertrek school:  10.30u 
De leerlingen zullen zo rond de klok van 14.15u weer 
terug zijn op school. 
 
 
 
 

 



Dinsdag 12 juli:       Vossenjacht 
 
Aanvang school:     8.30u. 
Einde schooldag:   14.15u. 
De leerlingen dienen zelf eten en drinken mee te nemen voor de ochtend- en  
middagpauze! 
 

Op dinsdag 12 juli wordt er een vossenjacht georganiseerd in de vesting door de 
leerlingen van groep 8 voor de leerlingen van groep 1 t/m 7. 
 
 

Woensdag 13 juli:     Planningsdag   
Deze planningsdag staat in het teken van het afronden 
van de administratie, het plannen van de activiteiten 
voor het nieuwe schooljaar en het opruimen van de 
school.         Alle leerlingen zijn die dag vrij! 
 
 

Donderdag 14 juli:     Spelletjes rondom de school 
 
Aanvang school:     8.30u. 
Einde schooldag:   14.15u. 
De leerlingen dienen zelf eten en drinken mee te nemen voor de ochtend- en  
middagpauze! 
 
 

Donderdagavond 14 juli:  Afsluiting schooljaar groep 7/8 
Op donderdagavond 14 juli wordt het schooljaar op een gezellige en leuke manier af 
gesloten voor de leerlingen van groep 7/8.  De leerlingen worden om ongeveer 
18.00u verwacht op school, waar ze samen gaan genieten van een barbecue.  
Tegen de klok van 19.15/19.30u stappen de leerlingen, samen met meester Pepping 
en Anita Brouwer, op de fiets richting Vlagtwedde om te gaan bowlen bij  
Partycentrum Rendering. 
In de avond keren de leerlingen terug naar school, waar zij de nacht zullen door-
brengen. 
Op vrijdagochtend 15 juli worden de leerlingen wakker en schuiven aan tafel, waar 
zij kunnen genieten van een heerlijk ontbijt.  Vanaf 11.00uur zijn de ouders van de 
leerlingen van groep 8 welkom voor het “ Ren je rot” spel en een minivoorstelling op 
het plein.  

Rond de klok van 12.00/12.15u worden de leerlingen van groep 8 uit de school 
geveegd op weg naar het VO! 
De leerlingen van groep 8 zijn daarna vrij!  De leerlingen van groep 7 blijven op 
school om de boel op te ruimen.  Zij hebben vanaf 14.15u. Zomervakantie! 
 

Vrijdag 9 juli:        Opruimdag en afscheid groep 8 
 
Aanvang school:     8.30u. 
Einde schooldag:   13.00u. 
De leerlingen dienen zelf eten en drinken mee te nemen voor de ochtend- en  
middagpauze! 
 

• Opruimdag 
 
11.00u-12.00u 
 

• Ren je rot   (alleen ouders groep 8)      

• Minivoorstelling (alleen ouders groep 8) 
 
+/- 12.00/12.15u 
 

• Uitvegen/afscheid leerlingen groep 8 
 
 

 
 

Groep 8: 
 
Heel veel succes op het voortgezet onderwijs!  
Het waren mooie jaren op de Willem Lodewijck. Komen jullie nog een keertje 
langs?  



Gevonden voorwerpenbak 
In de hal van de school staat een grote bak met gevonden voorwerpen.  
Op vrijdagmiddag 15 juli rond de klok van 13.00u. wordt de bak leeg gekiept op het 
schoolplein.  
U kunt de spullen van uw kind(eren) eruit zoeken en meenemen naar huis.  
De overgebleven spullen gaan in de Humanabak.  
 
 
 
 
 

 
 

Afscheid juf Sandra: 
 
Juf Sandra is vanaf januari tijdelijk uitgeleend door de Interschool en op de Willem 
Lodewijck ingezet als vervanging voor juf Anita en juf Lisanne. 
Maar juf Sandra gaat ons helaas na de zomervakantie verlaten, omdat ze een baan 
heeft aangenomen in het speciaal onderwijs.  
We zijn heel blij met wat juf Sandra allemaal voor onze school en ons team heeft 
gedaan en zullen haar enorm gaan missen. We koesteren de mooie en gezellige 
tijd die we met jou hebben gehad. 
 

Sandra, dank je wel voor jouw inzet, bevlogenheid, humor en 
betrokkenheid bij onze school en wij wensen jou heel veel  
succes op de Margaretha Hardenbergschool in Veendam 

Oud papier:  zaterdag 16 juli 2022! 
Helpende handen:  Bertjan Kruize / …. (?) 
  

Oud papier:  zaterdag 20 augustus 2022! 
Helpende handen:  Ryan Guichelaar / Arnold Viel 
  

Fijne vakantie!  
Geniet van de komende vakantieweken en we zien iedereen graag gezond terug op 
maandag 29 augustus.  
 
 

Het team, OR en MR  
van obs Willem Lodewijck  

wenst iedereen een hele  
fijne zomervakantie toe!!! 

 


