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Nieuwe leerlingen
Yfke de Graaf is 18 februari vier jaar geworden en hebben we
mogen verwelkomen op onze school. Wij wensen haar en haar
ouders een hele plezierige schooltijd toe.
Juf Griet
Het gaat steeds beter met juf Griet, vandaar dat ze na de voorjaarsvakantie haar volledige uren weer
gaat oppakken. Juf Aukje blijft eerst ook nog volledig werken om juf Griet te ondersteunen.
Schooltijden
Wij merken steeds vaker dat kinderen om half 9 op school komen. Voor de
orde, rust en structuur vragen wij om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd van
huis vertrekt zodat hij/zij om uiterlijk 8.25 uur op school is. Dat is het tijdstip
waarop de bel gaat, zodat we om 8.30 uur kunnen starten met de lessen. Het
is voor de kinderen en leerkrachten vervelend wanneer er niet direct gestart
kan worden. Mocht u zelf een mededeling hebben, dan kunt u vanaf 8.15 uur
bij de leerkracht terecht. Vanaf 8.25 uur zijn wij er voor de kinderen.
Schoolreis
Op 1, 2 en 3 juni staat het schoolreisje van groep 3 t/m 8 gepland. Dit jaar gaan we naar Appelscha.
Wanneer u leuke ideeën heeft met betrekking tot de activiteiten, dan horen wij dit graag! Zo
proberen wij ook dit jaar weer te zorgen voor een leerzaam en vooral gezellig schoolreisje! Ideeën
kunt u mailen naar info@obsdetrede.nl.
Open dag
Op woensdag 23 maart is er weer een open dag binnen alle
scholen van Comperio. Op deze dag stellen alle scholen hun
deuren open om belangstellenden de school te laten zien. Tussen
8.30 en 12.00 zijn geïnteresseerden van harte welkom om de
school te bekijken. Tijdens deze ochtend kunt u ook in de klassen
kijken, om een les bij te wonen. Juf Nynke van der Zijl, directrice,
kan u dan rondleiden en informatie geven over hoe er op onze
school wordt gewerkt. Binnenkort verschijnt op onze website en
Facebookpagina het programma van deze dag! Wij hopen op een
grote opkomst! Tijdens deze ochtend staat er koffie/thee en wat
lekkers voor u klaar.
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Voorleeswedstrijd
Vanavond, 23 februari, zal Harold Brouwer onze school vertegenwoordigen
tijdens de halve finale van de voorleeswedstrijd van Ooststellingwerf. Wij
zullen onze voorleestopper samen met een paar kinderen uit de klas
aanmoedigen. Harold leest voor uit het boek ‘De Kameleon wint de prijs!’
van H. de Roos. Wij wensen Harold veel succes!
Facebook
Sinds begin december zijn we actief op Facebook en dit begint al behoorlijk
te lopen! Hieronder kunt u de statistieken bekijken. Mocht u verder nog
tips en of opmerkingen hebben, dan horen wij dit graag.
Gemiddeld bereik 569 personen
Klikken op berichten 155 keer
Vind-ik-leuks, reacties en gedeelde items 22 keer
Totaal aantal pagina-vind-ik-leuks tot en met 23-02-2016: 77
Waar wonen de bereikte personen?
Oosterwolde, Friesland
133
Haulerwijk
109
Haule
81
Groningen
61
Appelscha
60
Assen, Drenthe
57
Donkerbroek
50
Drachten
40
Waskemeer
35
Nieuws uit de middenbouw
De kinderen uit groep 4 en 5 zijn volop bezig met
het leren van de tafels.
In groep 5 worden alle tafels al aangeboden en in
groep 4 de tafels 1 t/m 5. Op internet zijn vele
sites te vinden om de tafels online te oefenen. Dit
kan natuurlijk ook samen met mama en/of papa
aan de keukentafel of in de auto.
In groep 4 wordt er flink geoefend met het leren
klokkijken. Ze leren momenteel het volgende:
- Hele uren
- Halve uren
- Kwartieren
- 5 voor/5 over
- 10 voor/ 10 over
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Kinderzoekmachine
www.jouwzoekmachine.nl
Een beter internet voor kinderen?
Kinderen en jongeren (6-15 jr) gaan massaal online. Als ze gewoon een beetje willen surfen,
spelletjes spelen of video’s bekijken dan vinden ze uitstekend hun weg. Maar als een kind echt iets
wil weten voor bijvoorbeeld een spreekbeurt, werkstuk of uit pure interesse dan komt het vaak in de
problemen. Veel kinderen zoeken naar informatie met behulp van Google of andere zoekmachines.
Deze zoekmachines weten niet wie de zoekvraag stelt en geven resultaten terug die te moeilijk zijn of
irrelevant. Jouwzoekmachine.nl houdt rekening met het leesniveau van de gebruiker. Zo kunnen
kinderen zoeken in hun eigen taal, op hun eigen niveau, kunnen ze leren hoe iets in elkaar zit. Of het
nu gaat om een parachute, de mens, een spaarlamp of … de werking van een zoekmachine. De
zoekmachine toont relevante informatie voor de leeftijd zes tot vijftien jaar en op zes niveaus.
Daarvoor zijn de teksten van geschikte websites geclassificeerd op begrijpelijkheid. Elke tekst krijgt
een label,
bijvoorbeeld “geschikt voor groep 7 & 8”. Op die manier krijgt elke gebruiker alleen geschikte
informatie te zien.
Jouwzoekmachine is ontwikkeld met subsidie van het Ministerie van Economische zaken en wordt de
komende tijd verder doorontwikkeld.
Geef mij maar een boek
Op 20 februari is er voor Nederland een uniek project gestart: Geef mij maar een boek!
Boekverkopers van Nederland hebben de handen ineen geslagen om alle
kinderen van Nederland, rijk en arm, in staat te stellen om hun eigen
bibliotheek op te bouwen. Ieder kind zijn eigen boekenplankje thuis. Dat
boekenplankje moet gevuld gaan worden met de allermooiste
jeugdboeken die er ooit in Nederland zijn verschenen. Boeken om te
hebbe, te houden en te koesteren. Dat wens je toch ieder kind toe?
Boekhandelaren willen dat alle kinderen van Nederland opgroeien
tussen de boeken. De mooiste boeken. Zij gaan ieder jaar een
jeugdboekenklassieker aanbieden voor maar €1,-. Het eerste boek is het
beroemde boek Oorlogswinter van Jan Terlouw.
Oorlogswinter is een van de spannendste en meest gelezen jeugdboeken.
Je leeft mee met de veertienjarige Michiel, een jongen uit de buurt van Zwolle, die onder moeilijke
omstandigheden volwassen wordt tijdens de ijskoude winter van 1944/1945, de laatste winter van
de Tweede Wereldoorlog. Michiel wil graag bijdragen aan het verzet tegen de bezetter. Als gevraagd
wordt of hij een brief aan iemand wil bezorgen als een verzetsactie mis mocht gaan, voelt hij zich
eindelijk serieus genomen. Maar de overval blijkt verraden, Dirk wordt opgepakt en degene bij wie
hij de brief moet bezorgen, is doodgeschoten door de Duitsers. Vanaf dat moment leert Michiel dat
goed en kwaad dicht bij elkaar liggen en dat hij voor een juist oordeel op zichzelf moet vertrouwen.
Hij ontdekt dat oorlog misschien spannend lijkt maar vooral ook gruwelijk is. Met zijn eenzaamheid
groeit ook zijn onafhankelijkheid. Michiel moet als een volwassene zijn eigen beslissingen gaan
nemen. Die laatste oorlogsmaanden zal hij zijn hele leven met zich meedragen…
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Uurcultuur
Groep 5 en 6 bezoeken op 8 maart een voorstelling “De
tour van Fien” van Uurcultuur.
Fien wil wielrenster worden. Ze traint iedere dag
keihard. Ooit zal ze haar persoonlijke Tour de Fien
winnen. Iedereen zal klappen, juichen en diep voor
zoveel snelheid buigen. Maar nog voor het die kant
opgaat, is Fien al uit haar droom ontwaakt.
Op school mag ze niet fietsen maar moet ze sommen
maken. Haar vriendinnen willen niets weten van
spaken, wielen en zadelpijn. Terwijl Fien haar eigen
record steeds dichterbij ziet komen, begint haar
omgeving harder te protesteren.
Zal Fien de finish halen? Of wacht haar enkel de laatste plaats?
De tour van Fien is een grappige, ontroerende, sportieve voorstelling over inspanning, uitputting en
je eigen koers varen ook als je daar soms je peloton voor moet verlaten.
EHBO-lessen
Bent u vorige week ook geschrokken toen uw kind met verband om thuis
kwam? De kinderen van groep 6/7/8 hebben geleerd om verschillende
verbanden aan te leggen. En het toeval deed dat juf Helga nieuw verband zou
krijgen, waardoor de kinderen het verband mee naar huis mochten nemen.
Wij hebben in ieder geval veel voorpret gehad!
Vrijdag 26-02-2016 is alweer de laatste EHBO-les van juf Helga van den Berg.
Wij willen haar heel erg bedanken voor de leerzame lessen! Tijdens de
feestelijke ouderavond zal ze de EHBO-diploma’s aan groep 8 uitreiken.
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Agenda
Feb
23
24
26
27

Info nr. 7 mee
Voorleeswedstrijd Harold Oosterwolde
Cursus kansrijke combinatiegroepen Juf Anna
Groep 6/7/8 EHBO les
Start voorjaarsvakantie t/m 6 maart

Mrt
7
8
9
14
16
18
21
23

25
28

29
30

Luizencontrole
Uurcultuur groep 5/6
Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 8.30-9.15 uur
Cursus kansrijke combinatiegroepen Juf Anke
GMR vergadering
Cursus Flitsbezoeken IB-ers
OV/MR vergadering 20.00 uur
Juf Nynke AVS-congres
Juf Anke groep 6/7/8
Juf Nynke werkgroep personeel
Open dag
BHV herhaling Juf Anke, Juf Nynke, Juf Griet, Juf
Aukje
Goede vrijdag (alle kinderen vrij)
Tweede Paasdag (alle kinderen vrij)
Inteken lijst 10-minuten gesprekken hangt bij
de deur.
Info nr. 8
Juf Nynke management overleg
Juf Nynke intervisie

Apr
4
5

6

12/13
13
14

Uurcultuur groep 7/8
’s Middags groepsbespreking. Juf Nynke neemt
de groepen over. Kinderen gaan gewoon naar
school.
Schoolarts (betreffende ouders krijgen een
uitnodiging)
Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 8.30-9.15 uur
Cursus kind gesprekken juf Anna en juf Griet
Juf Nynke Tweedaagse Comperio
Schoolvoetbaltoernooi
10-minuten gesprekken

NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden
gemaild naar info@obsdetrede.nl

Namens het team met vriendelijke groet,
Nynke van der Zijl

