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Nieuwe leerlingen
Douglas Holman is 28 maart vier jaar geworden en hebben we
mogen verwelkomen op onze school. Wij wensen hem een hele
plezierige schooltijd toe.
Bedankt
Ik wil graag iedereen bedanken voor de kaartjes en de lieve reacties die wij hebben ontvangen na het
overlijden van mijn moeder. Ook namens mijn familie heel erg bedankt.
Griet Kootstra
Juf Anke zwanger
In oktober verwachten juf Anke en Marc hun tweede kindje! Uiteraard
houden we u op de hoogte wat betreft haar vervanging. Wij wensen haar
een prettige zwangerschap toe!
Open dag
Op woensdag 23 maart was er weer een open dag binnen alle scholen van
Comperio. Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag met grote opkomst! Ook de kinderen vonden
het erg leuk en spannend dat hun papa, mama, opa of oma er was.
Uurcultuur groep 7/8
Groep 7/8 brengt op 4 april een bezoek aan uurcultuur.
De zaak Vlaskamp - Groen & Van Lien
Twee rechercheurs die fout op fout stapelen krijgen een bijzondere
zaak in handen. Ze moeten onderzoek doen naar de moord op de
puissant rijke voetballer Gregory Vlaskamp. Vlaskamp is vermoord
tijdens een feestje in zijn huis. Er waren gasten en personeel
aanwezig. Wie heeft het gedaan en wat was het motief? Langzaam
maar zeker wordt de zaak steeds ingewikkelder. De rechercheurs
kunnen zich geen fout meer permitteren. Dit is hun laatste kans.
De zaak Vlaskamp is uniek door zijn vorm. Het publiek mag verdachten ondervragen en naar huis
sturen. Hierdoor is iedere voorstelling anders.
De zaak Vlaskamp gaat over oordelen en hoe we daar toe komen in een voorstelling vol improvisatie,
aanstekelijke personages en hilarische scènes.
Schoolarts
Op woensdag 6 april brengen de kinderen van groep 2 een bezoek aan de schoolarts. Dit bezoek
vindt gewoon op school plaats.
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Schoolvoetbaltoernooi
Dit jaar nemen wij deel aan het Schoolvoetbaltoernooi van
Ooststellingwerf. Op woensdagmiddag 13 april zullen de kinderen hun
voetbaltalenten tonen in Oosterwolde. De kinderen die zich hebben
opgegeven zijn nu al erg enthousiast! We maken er een gezellige,
sportieve middag van! Uiteraard bent u welkom om de kinderen aan te
moedigen bij sportpark de Oostenburg.
De IEP Eindtoets: eindtoets voor uw kind in groep 8
Sinds vorig schooljaar maken alle leerlingen van groep 8 verplicht een eindtoets. Op onze school
werd altijd de CITO eindtoets afgenomen. Inmiddels zijn er meer eindtoetsen ontwikkeld en hebben
wij gekozen om over te stappen naar de IEP Eindtoets. Deze eindtoets meet de taal- en
rekenvaardigheid van uw kind na het doorlopen van de basisschool.
De eindtoets wordt in april afgenomen. Daarmee is het schooladvies leidend bij de toelating tot het
voortgezet onderwijs. De uitslag van de eindtoets is naast het schooladvies van de leerkracht, een
tweede, objectief gegeven die dit schooladvies moet bevestigen. De IEP Eindtoets wordt afgenomen
op 19 en 20 april 2016, op 2 ochtenden van elk maximaal 2 uur. De IEP Eindtoets is een papieren
eindtoets die zodanig is samengesteld dat alle leerlingen worden uitgedaagd om te laten zien hoe
vaardig zij zijn op het gebied van taal en rekenen. De onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen
worden getoetst. De IEP Eindtoets start met makkelijke opgaven, die oplopen in niveau. Er is voor
gezorgd dat uw kind zich volledig kan concentreren op de toets. Uw kind mag in de boekjes schrijven
en hoeft dus niet met verschillende opdrachtenboekjes en antwoordformulieren te werken.
Taal is geen struikelblok bij rekenen. Bij het maken van de IEP Eindtoets is veel aandacht besteed aan
de formulering van de opgaven. De vragen bij rekenen zijn zo opgebouwd dat kinderen die meer
moeite met taal hebben, niet struikelen over de vraagstelling. Elk overbodig detail is weggelaten, de
vraagstelling is kort en bondig en de antwoordalternatieven zijn op eenzelfde manier opgebouwd.
Feestelijke ouderavond
Donderdag 21 april wordt de feestelijke ouderavond
gehouden. Op deze avond is er ook weer een verloting. Wij
zouden u willen vragen om een prijsje voor deze verloting aan
de kinderen mee te geven, zodat het aantal te verloten prijsjes
groter wordt. U kunt uw kind(eren) van maandag 11 april tot
en met vrijdag 15 april de prijsjes meegeven naar school.
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bijdrage.
Wanneer worden de leerlingen op school verwacht:
Groep 1 t/m 5 om 18:30 uur.
Groep 6 t/m 8 om 18:45 uur.
De kinderen blijven tijdens het schminken in de school. Ze gaan onder begeleiding van de
leerkracht(en) naar het dorpshuis.
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Wij stellen het op prijs dat alle kinderen na afloop van de feestelijke ouderavond naar huis gaan. Het
is niet de bedoeling dat de kinderen dan nog op het toneel komen, dit om eventuele ongelukjes te
voorkomen. Denkt u er verder ook aan om meegebrachte spullen gelijk mee naar huis te nemen?
Koningsspelen
In verband met de feestelijke ouderavond beginnen we de dag om 9:30 uur
en sluiten we af met een lunch. De kinderen zijn om 13:00 uur vrij, groep 5
t/m 8 is ’s middags ook vrij.
Oud en jong door elkaar zullen samen meedoen aan gezellige spelletjes uit
grootmoeders tijd. Vanaf 9:30 uur zijn de ouders en andere
belangstellenden ook van harte welkom! Gedurende de dag krijgen de
kinderen voldoende drinken e.d. Een pauzehap is dus niet nodig.
Even een kort bericht van de HVO juf
We zijn al weer een tijdje bezig met HVO. We zijn nu bezig met het thema:
waarnemen. Waarnemen doe je met je zintuigen. Tijdens de les
onderzoeken we alle zintuigen. We hebben al onderzocht hoe woorden
kunnen veranderen tijdens een telefoonspel. Ook hebben we ontdekt dat
onze ogen ons kunnen bedriegen. Niet alles wat je ziet of hoort klopt altijd.
Hoe kom je er achter of iets dat je ziet of hoort ook echt klopt?
Sommige mensen kunnen lezen met hun handen en we onderzoeken of wij
net als blinde mensen met onze handen kunnen lezen. Hoe zit dat eigenlijk
verder met voelen? We gaan verder nog een 'lekker' lenteparfum maken en tot slot is er ook nog een
proeverij. Kortom er is nog werk aan de winkel. Ik heb er zin in. Zit het zus, zit het zo, bedenk het zelf
dat is HVO.
Vrolijke groet van de HVO juf.
Schoolfruit
In de week van 18 april ontvangen wij de laatste levering schoolfruit. Wij hebben
dan 21 weken lang, drie dagen per week, fruit ontvangen. Wilt u uw kind(eren) na
de meivakantie zelf weer fruit meegeven?
Herdenking 4 mei
Jaarlijks is er een herdenking van hen die in de oorlogsjaren zijn omgekomen.
Wij nemen deel aan het landelijke onderwijsproject van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De school
heeft het oorlogsmonument bij de kerk geadopteerd. Tijdens de herdenking op 4 mei zullen er
verhalen voorgedragen worden en zal er een krans worden gelegd namens de basisschoolkinderen.
Aan de hand van o.a. dit monument leren de kinderen over de lokale geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog, de traditie van herdenken en de rituelen die daar bij horen. Op vrijdagmiddag 15 april
komt Lammy Dijkstra op school om te vertellen over de Tweede Wereldoorlog.
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U bent als ouder zelf verantwoordelijk voor uw kind(eren) deze avond. Juf Anke en Juf Nynke zullen
namens school echter wel aanwezig zijn. Het is geen vanzelfsprekendheid dat er in de toekomst ook
leerkrachten bij zijn, dit omdat de herdenking in een vakantie valt. Wij hebben gemerkt dat de
betrokkenheid bij de Tweede Wereldoorlog erg groot is bij de kinderen uit de bovenbouw. Deze
week zal worden gekeken welke kinderen een gedicht voordragen en welke kinderen de krans gaan
leggen.
Het programma ziet er als volgt uit:
18.30 uur
18.45 uur
19.00 uur
19.20 uur
19.30 uur
19.45 uur
19.50 uur
19.59 uur
20.00 uur
20.02 uur

Gaat de grote zaal van dorpshuis de Mande open met koffie
en thee
Inleiding door voorzitter Plaatselijk Belang, Tiny Frankema
Verhaal over boordschutter Egbert de Weerd, door familie
Stoet formeren, en in stilte naar het kerkhof lopen
Gezamenlijk een rondje om het kerkhof lopen
Toespraak van iemand van het gemeentebestuur/raad
(naam nog niet bekend)
Gedichten voorlezen door kinderen van OBS de Trede
The Last Post
Herdenken en eer bewijzen tijdens 2 minuten stilte
Wilhelmus
Hierna is er gelegenheid tot het leggen van kransen en bloemen.
Dankwoord

Oudercontact (herinnering)
Donderdag 14 april is er weer gelegenheid voor een 10 minuten gesprek. De 10-minutengesprekken
van april zijn in principe alleen voor ouders die iets met de leerkracht willen bespreken. Wanneer de
leerkracht iets met u wil bespreken, dan nodigt zij u hiervoor uit. De gesprekken worden gevoerd
door de groepsleerkracht. Mocht er behoefte zijn om met één van de andere leerkrachten te spreken
dan kunt u hier een andere afspraak voor maken. We beginnen om 19.00 uur en eindigen om 21.00
uur. De intekenlijst hangt vanaf dinsdag 29 maart weer in het halletje. U kunt intekenen t/m 1 april.
Mocht u willen komen en beslist niet in de gelegenheid zijn om zelf in te
tekenen, dan kunt u telefonisch een tijd met ons afspreken. [577385].
Pleinspelen
De afgelopen weken hebben de kinderen tijdens de pauzes kunnen volleyballen
op het plein. Vanaf volgende week kunnen ze, mits het een beetje windstil is,
badmintonnen.
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Schoolzwemmen
Het schoolzwemmen voor groep 6 t/m 8 begint op vrijdag 13 mei. De kinderen gaan vanaf deze
datum iedere vrijdagmiddag, van 13:30 uur tot 14:00 uur, tot de zomervakantie zwemmen in
Haulerwijk. We gaan hier op de fiets naar toe. Vertrek vanaf school om 13:00 uur. De gymles op de
dinsdag komt hierdoor te vervallen. Op vrijdag 3 juni is er geen zwemmen i.v.m. schoolreis. Op
vrijdag 8 juli is de laatste zwemles. Meester Jesse loopt op vrijdagmiddag stage in groep 6/7/8 en
fietst mee. Hierdoor hebben genoeg begeleiding.
Fusie OBS de Trede en Mr. van Hasselt
Veel ouders van OBS Mr. van Hasselt hebben tijdens de open dag een
bezoek gebracht aan onze school. Naast de open dag worden er ook zo
bezoekjes gebracht door ouders en kinderen uit Waskemeer. Voor de
kinderen is het natuurlijk een hele spannende gebeurtenis om naar een
nieuwe school te gaan. Hoe ziet de school eruit? Bij wat voor kinderen
kom ik in de klas? Is het ver fietsen? Op deze manier willen we ze
langzaam laten wennen aan hun nieuwe school, kinderen en juffen.
Niet alleen voor de kinderen uit Waskemeer is het spannend, ook onze
kinderen zijn erg benieuwd naar hun nieuwe klasgenootjes. Om deze
reden organiseren wij donderdagmiddag 14 april een meedraaimiddag voor de kinderen die
(waarschijnlijk) volgend jaar bij ons op school komen.
Snuffelstage
Maricia van Vilsteren zal van 4 april t/m 22 april haar snuffelstage bij ons lopen. Wij wensen haar veel
plezier toe!
Meester Jesse
Vanaf 4 april zal meester Jesse in de middenbouw gaan stagelopen.

Dorpsstraat 55,
8432 PL, Haule.
Telefoon: 0516-577385
info@obsdetrede.nl
www.obsdetrede.nl

Agenda
Apr
4
5
6

7
12
13
14

15
18
19
20

21
22

4
mei

Uurcultuur groep 7/8
Groepsbespreking (Juf Nynke neemt de
groepen over ’s middags)
Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 8.30-9.15 uur
Cursus kindgesprekken onderbouwleerkrachten
Schoolarts groep 2
Alle groepen gymles van juf Marleen
Juf Nynke afwezig ivm Studie tweedaagse
Schoolvoetbaltoernooi
Judolessen voor alle groepen
Meedraai middag kinderen Waskemeer
10-minuten gesprekken
Juf Griet jarig
Lammy Dijkstra in de bovenbouw
Juf Nynke groep 6/7/8
Info nr. 9
IEP-toets groep 8
IEP-toets groep 8
Cursus kansrijke combinatiegroepen
bovenbouwleerkracht
Feestelijke ouderavond
Koningsspelen 9.30-13.00 uur
Kinderen ’s middags vrij
Start meivakantie (t/m 8 mei)
Dodenherdenking

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

