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Nieuwe leerling
Afgelopen maandag hebben wij Adaja mogen verwelkomen op
onze school. Wij wensen haar een hele plezierige schooltijd toe.
Verhuizing 13 juli
Op woensdag 13 juli zal ons meubilair ’s ochtends op worden gehaald en ’s middags wordt het
nieuwe meubilair geleverd. Het zou fijn zijn wanneer de hulpouders tussen 8.00 uur en 8.30 uur op
school zijn. Het is lastig om te bepalen hoe lang we ’s ochtends bezig zijn, dus over een eindtijd valt
weinig te zeggen. Het meubilair van OBS Dalton Mst. Van Hasselt wordt ’s middags gebracht. In de
loop van de ochtend/dag zal duidelijk worden hoe laat het verhuisbedrijf hier zal zijn. Ouders die zich
op hebben gegeven om ’s middags te helpen, worden op de dag zelf door Nynke gebeld over het
tijdstip dat ze kunnen helpen. Mochten er vragen zijn, dan kunt u altijd naar school bellen.
Drouwenerzand
Woensdag 13 juli gaan de kinderen naar Drouwenerzand. Ouders die
zich op hebben gegeven krijgen een e-mail met daarin informatie over
deze dag.
Omdat niet alle ouders het op prijs stellen dat er foto’s van hun
kind(eren) worden gemaakt, vragen wij de ouders die meegaan als
begeleiding géén foto’s te maken. De HOP maakt foto’s van deze dag,
die vervolgens op de website van school komen.
Willen ouders van kleuters zelf voor een zitverhoger zorgen?
Juf Grietje bedankt.
Juf Grietje heeft ons ook dit jaar weer enorm geholpen op verschillende gebieden. Iedere dinsdag
was ze, op vrijwillige basis, op school aanwezig. Van het begeleiden van groepjes kinderen tot
opruimen en schoonmaken. Wij willen haar ontzettend bedanken voor haar inzet en zijn blij dat ze
ons volgend schooljaar ook weer komt helpen.

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

Informatie schooljaar 2016-2017
Kidscasa
Na de zomervakantie start Kidscasa met BSO bij ons op school!! Naar aanleiding van de
behoeftepeiling via de enquête, die tijdens de informatie avond op 17 mei is uitgedeeld, is
geconstateerd dat er voldoende behoefte is voor BSO. De grote zaal zal worden ingericht voor de
BSO en het lokaal van groep 5/6 zal er komen. Dit vraagt om aanpassing van de ruimte. Er zal een
raam in de achterste muur komen en in de gele deuren zullen ramen komen. Ook qua inrichting,
m.b.t. het meubilair zal er het nodige gaan veranderen.
Wij willen de ouders die gebruik willen maken van BSO vragen om de volgende gegevens te mailen
naar r.menninga@kidscasa.nl.
- Naam
- Adres
- Telefoonnumer
- Aantal kinderen
- Dagdelen/tijdstippen waarop BSO wenselijk is
- Overige wensen
Mocht u verder vragen hebben, dan kunt u dit hier ook naartoe mailen.
OPROEP overblijfouder (herhaling!!)
In de vorige info heeft een oproep gestaan voor overblijfouders.
Hier hebben we nog géén reactie op gehad.
Volgend schooljaar zullen er veel kinderen structureel overblijven op de maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag. Op maandag, dinsdag en donderdag willen we met twee overblijfkrachten
gaan werken. Op die manier is er altijd genoeg begeleiding, ook wanneer er kinderen onverwacht of
incidenteel overblijven. Het overblijven kost, vanaf volgend schooljaar, €1,50 per leerling per keer.
Wij zijn nog op zoek naar overblijfkrachten die ingezet kunnen worden op de donderdag en om de
vrijdag of als reserve voor een van de overblijfdagen. De overblijfkrachten komen om 11.50 uur op
school en om 13.00 uur neemt een leerkracht de pleinwacht weer over. Overblijfkrachten moeten
een verklaring van goed gedrag inleveren. De kosten van de verklaring kan worden gedeclareerd bij
ons. Overblijfkrachten krijgen een vrijwilligersvergoeding van €6,- per keer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overblijven
Naam: ----------------------------------------------------------------0 Ik kan op donderdag overblijven.
0 Ik kan om de vrijdag overblijven.
0 Ik kan reserve overblijfkracht zijn op: maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag
Graag vóór 8 juli inleveren of mailen naar Nynke. (info@obsdetrede.nl)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kennismakinggesprekken
Tijdens de tweede schoolweek op 8 september organiseren wij korte kennismakingsgesprekken. voor
ouders/kinderen die te maken krijgen met een nieuwe leerkracht of leerkrachten.
Naast de warme overdracht van kinderen tussen leerkrachten, vinden wij de informatie van
ouders/kinderen ook zeer waardevol. Het doel van dit gesprek is elkaar van informatie te voorzien
over uw zoon of dochter. Wij zouden het op prijs stellen wanneer beide ouders/verzorgers bij dit
gesprek aanwezig zouden kunnen zijn.
Het gesprek bestaat uit drie onderdelen:
1. informatie van de ouders/kind
2. informatie van de school
3. mogelijke afspraken
Binnenkort, nog voor de zomervakantie, ontvangen alle ouders een brief met een planning voor de
gesprekken. Mocht u verhinderd zijn op het geplande moment, dan vragen wij u om onderling te
ruilen. Mocht dit ook niet lukken, dan kunt u contact opnemen met school om een nieuwe afspraak
te maken.
Informatie avond
In verband met de kennismakingsgesprekken zal er géén informatie avond plaatsvinden volgend
schooljaar. Wij hebben er voor gekozen om de belangrijkste en praktische informatie per groep te
bundelen in een informatieboekje en in het begin van het schooljaar aan iedere leerling mee naar
huis te geven.
Jantje Beton
Op woensdag 14 september gaat onze school van start
met de Jantje Beton Loterij. Samen met tienduizenden
kinderen in heel Nederland komt onze school in actie
voor spelen op en rondom school. Groep 1 t/m 8 van OBS
de Trede doet mee door loten te verkopen. Hierbij
hebben de jongere kinderen begeleiding van hun ouders
nodig. Van de opbrengst willen we uitdagende
(spel)materialen aanschaffen.
50% voor de school, 50% voor Jantje Beton
Van 14 t/m 28 september zamelt uw kind geld in met de verkoop van loten. Ieder verkocht lot levert
3 euro op. Daarvan gaat 1,50 euro naar de school. Er gaat ook 1,50 euro naar Jantje Beton. Jantje
Beton komt op voor kinderen die opgroeien in een verarmde speelomgeving. Voor deze kinderen is
(buiten)spelen helaas niet zo vanzelfsprekend. Meestal is er niet genoeg plek om te spelen, is de
straat onveilig of is de speelplek saai of verouderd. Met de helft van de opbrengst zorgt Jantje Beton
voor speelmogelijkheden die deze kinderen zo hard nodig hebben.
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Hoe werkt de Loterij?
Uw kind mag van 14 t/m 28 september loten verkopen via machtiging. Van school ontvangt uw
kind een verkoopboekje met de invulmogelijkheid voor tien lotkopers en tien uitscheurbare
bedankbriefjes. Lotkopers vullen hun gegevens en IBAN in en geven met hun handtekening een
machtiging af aan Jantje Beton. Dan hoeven ze niet met contant geld te betalen en kinderen
hoeven niet met geld over straat te lopen. Dat is wel zo veilig. Het is handig als uw kind zelf een
pen meeneemt. Voor in het verkoopboekje vindt u informatie over de Loterij en hoe verkoop via
machtiging werkt. Wilt u (extra) uitleg over de actie? Bekijk dan het filmpje over machtiging op
www.jantjebeton.nl/loterij.
Belangrijk! Lever het verkoopboekje in op school
Het is belangrijk dat uw kind goed op het verkoopboekje let. Na afloop van de actie moeten alle
(gedeeltelijk) volle verkoopboekjes worden ingeleverd bij de juf. Ook als uw kind niet meedoet aan
de actie: het verkoopboekje moet altijd op school worden ingeleverd. Als na afloop een
verkoopboekje mist dat door één of meer lotkopers is ingevuld, dan kunnen de afgegeven
machtigingen niet verwerkt worden en gaan de aangekochte loten en daarmee ook een gedeelte van
de opbrengst verloren.
Handvaardigheidscircuit (OPROEP!!)
Na de zomervakantie willen we op dinsdagmiddag weer starten met het handvaardigheidscircuit
voor groep 5 t/m 8. Groep 3/4 neemt niet meer deel aan het circuit van groep 5 t/m 8, dit zal op een
andere manier worden vormgegeven.
Het is de bedoeling dat de kinderen in kleine groepjes gedurende drie weken aan een onderwerp
werken onder begeleiding van een ouder/leerkracht. Na die drie weken draaien de groepen door en
start de volgende ronde. Op deze manier komen alle kinderen gedurende het hele jaar bij de
verschillende onderdelen aan de beurt. Er zullen ook weken uitvallen door bijvoorbeeld moeder- en
vaderdag. Zodra we weten welke ouders of andere enthousiaste mensen ons willen helpen, kunnen
we een rooster maken met de data waarop het circuit plaatsvindt.
Er kunnen verschillende onderdelen aan bod komen. Het handvaardigheidsciruit zal op de
dinsdagmiddag worden gehouden van 13.15-14.15 uur.
Groep 5 t/m 8 wordt gemixt. Welke vader/moeder/opa/oma/oom/tante/buurman of buurvrouw wil
ons hierbij helpen? U kunt zich opgeven, uiterlijk in de eerste schoolweek, bij de leerkracht van uw
kind(eren) of door te mailen naar info@obsdetrede.nl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam:
Kan wel op dinsdagmiddag van 13:15-14:15 begeleiden bij
het handvaardigheidscircuit.
O
O

Heeft geen voorkeur voor een onderdeel
Heeft wel voorkeur voor een onderdeel, namelijk:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Agenda
Juli
1
1
1
6
8
11
11
12
12
13
13
14
15

Schoolzwemmen groep 6/7/8 (vertrek 13.10)
Juf Grietje jarig
Klusdag
Juf Nynke managementoverleg
Schoolzwemmen groep 6/7/8 (vertrek 13.10)
Vossenjacht voor de kinderen van de Trede en
de kinderen van Mst. Van Hasselt
Afscheid groep 8 vanaf 17:30 uur
Kinderen ’s middags vrij (opruimmiddag)
Info nr. 12
Groep 1 t/m 8 hele dag Drouwenerzand
Verhuisdag
Groep 1 t/m 8 ’s middags vrij
Laatste schooldag
Groep 1 t/m 8 om 11 uur vrij.
Start zomervakantie!

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

