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

Info nr. 9

2015-2016

Nieuwe leerlingen
Joan wordt 25 mei vier jaar en hebben we mogen verwelkomen
op onze school. Wij wensen haar een hele plezierige schooltijd
toe.
Feestelijke ouderavond
Donderdag 21 april wordt de feestelijke ouderavond gehouden. Op deze
avond is er, zoals u weet, ook weer een verloting. Zou u thuis nog eens
willen kijken naar prijsjes? Wij hebben nog niet veel binnengekregen.
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. De zaal gaat om 19:15 uur open voor de ouders/opa’s/oma’s/enz.
Om 19.30 uur starten we met de feestelijke ouderavond.
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 (herhaling)
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.
Straatvoetbal in de meivakantie
Ben je tussen de 8 en 15 jaar, dan kun je op vrijdag 6 mei meedoen aan het KNVB
straatvoetbaltoernooi voor de gemeente Ooststellingwerf. Het toernooi wordt georganiseerd op de
parkeerplaats van v.v. Stanfries in Appelscha. Het is een toernooi voor alle kinderen in de
leeftijdscategorie van 8 tot en met 15 jaar, wat in categorieën neerkomt op categorie 1, 8-10 jaar.
Categorie 2, 11-12 jaar en categorie 3, 13-15 jaar. Deelname is gratis en kinderen hoeven niet op
voetbal te zitten om mee te kunnen doen.
Kinderen die mee willen doen moeten zich met een compleet team van 4 of 5 spelers opgeven. Er
wordt gespeeld in aparte jongens en meiden poules, mix teams komen in de jongens poule. Alle
deelnemende teams strijden voor het kampioenschap van Ooststellingwerf. Daarnaast plaatsen de

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

categorie 1 en 2 finalisten zich voor de districtsfinale van woensdag 25 mei in Gorredijk. Categorie 3
plaatst zich gelijk voor de nationale finale in Rotterdam!
Elk team moet een teambegeleider hebben van 18 jaar of ouder, welke ook aanwezig is tijdens het
toernooi. Voor aanvullende informatie ga naar de Facebook pagina van Buurtsport Ooststellingwerf.
Het opgaveformulier kan men vinden op dezelfde Facebook pagina, via
http://wqd.nl/straatvoetbal2016 of door onderstaande gegevens te mailen naar:
buurtsport@scala-welzijn.nl
Naam + e-mailadres begeleider + telefoon nummer
Naam + j/m + geboortedatum teamleden + lid vereniging en team (F/E/D/C)
Team naam
Voor vragen en/of informatie kun je bellen of mailen met buurtsportcoach Rob Bouwman: 06 520
114 65 of rbouwman@scala-welzijn.nl
Ik hoop jullie daar allemaal te zien! En wie weet.. komen de nieuwe Nederlands Kampioenen
straatvoetbal dit jaar wel uit Ooststellingwerf!
Schoolfruit (herhaling)
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?
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.
Creacircuit
Het groepje van Ross, Joost, Emma en Tessa brengen op 10 mei een bezoek aan het vlechtmuseum in
Noordwolde. Om 12:45 uur vertrekken ze vanaf school. Het is mogelijk om dan op school over te
blijven, zonder kosten. Op 14 juni gaat de laatste groep kinderen, die nog niet zijn geweest, naar het
museum.
Schoolkorfbaltoernooi
Op woensdagmiddag 18 mei zal in Oosterwolde het schoolkorfbaltoernooi weer worden gehouden.
De volgende kinderen hebben zich opgegeven:
Groep 3 en 4: Damian, Emma, Ross, Joost, Noa, Nicky, Laura, Mirte en Thomas.
Groep 5 en 6: Sterre, Elin, Fleur, Yoran en Celina
Groep 7 en 8: Kaeye, Harold, Danny, Mathijs, Erik, Richard, Isabel, Theresia, Stijn, Melissa en Jade
Na de meivakantie volgt meer informatie.
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Bankbattle
Op 18 mei doet de bovenbouw mee aan de BankBattle. Ze gaan de strijd aan met andere scholen
voor wat betreft hun parate kennis en computervaardigheden. Bijzonderheid daarbij is dat gebruik
van internetverbindingen het mogelijk maakt om per klas actief deel te nemen vanuit de eigen
vertrouwde klas- c.q. computerlokaal.
Het succesvol afronden van BankBattle vereist tactiek, strategie en vooral klassikaal samenspel.
Alle deelnemende klassen starten (internet gestuurd) exact op hetzelfde tijdstip met het uitvoeren
van praktijkopdrachten en het beantwoorden van vragen. Deze hebben betrekking tot o.a.
schoolvakken, muziek, computers, techniek, radio, televisie en internet.
Uiteindelijk resulteert dit na ongeveer anderhalf uur hard werken in een eindopdracht waarvan de
oplossing moet worden opgeslagen in de digitale
BankBattleKluis. De klas die de oplossing als eerste correct
heeft weten in te voeren is de winnaar.
Schoolfotograaf
Donderdagochtend 19 mei komt de schoolfotograaf. Dit keer worden de foto’s gemaakt door
Fotografie Wiersma uit Heerenveen. Om 8.30 uur zal er gestart worden met het fotograferen van de
niet naar schoolgaande broertje(s) en/of zusje(s) met hun broer(s) en/of zus(sen).
Wij verzoeken u vriendelijk uw kind(eren) vrolijke/kleurrijke kleding aan te trekken.
Rode loper Run
Op woensdag 1 juni 2016 wordt vanaf 18 uur voor alle scholieren van de Ooststellingwerver
basisscholen de Rode Loper in het centrum van Oosterwolde gehouden. Het parcours is voor de
achtste keer al in het centrum van Oosterwolde (De Brink, Weemeweg, Kuipenstreek, weg voor het
gemeentehuis langs, ‘t Oost). De wedstrijden zijn onderverdeeld in jongens,
meisjes en leeftijdscategorieën. De jongsten lopen 1 ronde van 600 meter de
oudsten 2 ronden van in totaal 1200 meter.
Er wordt per categorie een individueel klassement opgemaakt. De eerste drie
ontvangen een prijs.
In april/mei worden de inschrijfformulieren uitgedeeld. Kinderen die mee willen
doen leveren dit formulier weer in op school.
Schoolreis groep 1/2
Op woensdag 1 juni gaan de kleuters op schoolreis naar Nienoord in Leek. Hier krijgen de kinderen
nog een uitnodiging van. Donderdag, 2 juni, zijn de kleuters ’s middags vrij!
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Agenda
Apr
20

21
22

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)

mei
4
5
10
11
11
13
16
17
18
18
19
20
21
24
25
27
31

Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Groepje naar vlechtmuseum
Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 8.30-9.15 uur
OV/MR vergadering 20.00 uur
Juf Aukje groep 6/7/8
Schoolzwemmen groep 6/7/8 (vertrek 13.00)
Tweede Pinksterdag (alle kinderen vrij)
Informatieavond voor ouders van Hasselt en de
Trede 20.00 uur op de Trede
Bankbattle groep 6/7/8
Schoolkorfbaltoernooi
Schoolfotograaf vanaf 08.30 uur
Juf Aukje groep 6/7/8
Schoolzwemmen groep 6/7/8 (vertrek 13.00)
Juf Nynke werkgroep Personeel
Start avondvierdaagse t/m 27 mei
Juf Nynke management overleg + intervisie
Juf Aukje ’s ochtends groep 6/7/8
Schoolzwemmen groep 6/7/8 (vertrek 13.00)
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NB. Wijzigingen voorbehouden

Juni
1
2
7
8
9

Schoolreis groep 1/2
Schoolreis groep 3 t/m 8 (t/m 3 juni)
Kleuters ’s middags vrij!
Evaluatievergadering (kinderen ’s middags vrij)
GMR vergadering 20.00 uur
Schoolzwemmen groep 6/7/8 (vertrek 13.00)

Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden
gemaild naar info@obsdetrede.nl
Namens het team met vriendelijke groet,
Nynke van der Zijl

