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Beste leerlingen en ouders, 

Op zaterdagmiddag 11 mei 2019 organiseert OBS De Wezeboom van 13:00 -16:00 een 

bloemetjesmarkt op het schoolplein. We verkopen deze middag prachtige zomerbloeiers en 

potgrond tegen een mooie prijs!   

Waarom een bloemetjesmarkt?  

Het doel is, om net als vorig jaar, met deze verkoop geld in te zamelen dat direct ten goede 

komt aan de kinderen. Vorig jaar hebben we dankzij de opbrengst alle leerlingen kunnen 

voorzien van Chromebooks, mede waardoor wij op onze relatief kleine school toch 

hoogwaardig en zeer modern onderwijs kunnen aanbieden.  Prachtig toch! 

Wat kunnen de kinderen doen? 

De bedoeling is dat de kinderen van groep 5 - 8 in de eerste week van april bij de mensen 

van Oosteinde langs de deur gaan om de bestellijsten af te geven. We hebben hiertoe 

routes en de kinderen zo goed mogelijk ingedeeld, zie bijlage.  

Er zijn meerdere kinderen ingedeeld op een route zodat er overlegd kan worden wie waar 

langs gaat. Er kan natuurlijk ook gezellig samen gelopen worden. Als de bewoners niet thuis 

zijn, dan kan de bestellijst in de brievenbus worden gedaan.  En natuurlijk mag er ook buiten 

Oosteinde aan eigen familie en vrienden verkocht worden! 

Ook de kinderen van groep 1-4 krijgen lijsten mee zodat ook zij deze prachtige planten aan 

de eigen familie kunnen verkopen.  

We hopen dat het de kinderen van groep 5 - 8 vervolgens lukt om op vrijdag 12 of zaterdag 

13 april de ingevulde bestellijsten weer op te halen.  

Alle ingevulde bestellijsten moeten uiterlijk 18 april weer ingeleverd worden op school. In de 

klas kunnen eventueel extra bestellijsten worden opgehaald. 

Wanneer ophalen? 

Op 11 mei kan iedereen zijn/haar eigen bestelling ophalen en contant betalen op het 

schoolplein. Wij hopen jullie allemaal te zien op deze middag. 

Voor vragen/opmerkingen of reacties met betrekking tot de routes kun je contact opnemen 

met een OR-lid of een berichtje sturen aan: 

• Bernhard Scholing: 06-27353423 

• Marian Wolters: 06-27177811 

Alvast hartelijk dank allemaal voor jullie inzet!  

Met vriendelijke groet, 

 

De Ouderraad van OBS De Wezeboom 
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De routes en de bezorgers 

 

Straat Aantal 

+/-  

Naam bezorgers (kinderen 

groep 5/6/7/8) 

Schoolstraat 36 Perijn, Myrthe, David 

Binnendijkshof 19 Luna, Sander, Esmée 

Hesselterweg (in het dorp tot Dr. Larijweg) 29 Hessel, Hannika, Jan Martijn, 
Marc 

Hesselterweg buiten het dorp 
/Hardenweg/Hesselterdwarsweg 

9 Marit, Alisa, Anmar, Yannick 

De Horsten/Middenweg 15 Auke, Jorrit 

De Ronde Weiden 6 Auke, Jorrit 

Oosteinde (rotonde tot Meppelerweg) 46 Joep, Anne, Per Ove, Lieselotte 

Wolddijk tot Vos 44 Thijs, Brian, Thorold 

Koekangerweg tot brug (De Woldstek) 5 Jiline, Mirre 

Buitenhuizerweg tot fam. De Gooijer 3 Jiline, Mirre 

Wold Aa Weg 5 Anouk 

Dr. Larijweg 81 t/m 113 (vanaf Grasdrogerij tot 

het dorp) 

33 Naomi, Silas, Heloïse, Isa 

Dr. Larijweg 114 t/m 147 34 Carmen, Niek, Maud 

Dr. Larijweg 148 t/m 162 15 Thijn, Karlijn 

Dr. Larijweg 163 t/m 174 12 Doris, Jip, Justin 

 

 


