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Start schooljaar 2016-2017
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en lekker
is uitgerust. We hebben gisteren een feestelijke opening gehad
van de school. De kinderen zijn weer enthousiast begonnen en
wij als team hebben weer zin in het nieuwe schooljaar.
Nieuwe leerlingen
Bram is 14 juli vier geworden en Diederik, Floortje en Adaja zijn verhuisd naar Haule. Wij wensen
jullie een hele fijne tijd toe bij ons op school!
Kennismakingsgesprekken
Tijdens de tweede schoolweek op 7 en 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
In de bijlage nogmaals de uitnodigingsbrief 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.
Weer naar school!
Na zes weken vakantie gaan we in de klassen weer fris van start. Voor de orde, rust
en structuur vragen wij om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd van huis vertrekt
zodat hij/zij op tijd op school is. 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 leerlingen.
Wanneer de kinderen op school komen, en de bel is nog niet gegaan, kunnen ze hun
tas aan de kapstok hangen en vervolgens weer naar buiten. Dit houdt het
overzichtelijk voor de juf die op het plein staat.
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Informatie schooljaar 2016-2017
Zomervakantie 2016
za: 16-07-2016
Herfstvakantie
za: 15-10-2016
Kerstvakantie
za: 24-12-2016
Voorjaarsvakantie
za: 18-02-2017
Goede vrijdag, Pasen
vr: 14-04-2017
Koningsdag
do: 27-04-2017
Meivakantie
za: 22-04-2017
5-mei
vrij: 05-05-2017
Pinksteren
zo: 04-06-2017
Zomervakantie 2017
za: 22-07-2017

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

zo: 28-08-2016
zo: 23-10-2016
zo: 08-01-2017
zo: 26-02-2017
ma: 17-04-2017

t/m

zo: 30-04-2017

t/m
t/m

ma: 05-06-2017
zo: 03-09-2017

Vrije dagen
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben iedere vrijdagmiddag vrij.
De kinderen van groep 1 en 2 zijn op maandagmiddag ook vrij.
Laatste schooldag
De viering van de laatste schooldag valt op vrijdag 21 juli, de vakantie start om 11:00 uur.
Marge-uren
Wo 21-09-2016
Scholingsdag Comperio/Primo. Kinderen hele dag vrij.
Vrij 23-12-2016
Kinderen ’s middags vrij.
Vrij 21-04-2017
Koningsspelen met lunch van 9.30 tot 13.00 uur. Kinderen ’s middags vrij.
Di 20-06-2017
Evaluatie vergadering. Kinderen ’s middags vrij.
Din 18-07-2017
Opruimmiddag. Kinderen ’s middags vrij.
Vrij 21-07-2017
Laatste schooldag tot 11 uur. Kinderen ’s middags vrij.
Let op! In de schoolgids stond dat de kinderen op 27-06-2017 ’s middags vrij zijn. Dit is verplaatst
naar 20-06-2016!
HVO
Vanaf deze week starten de wekelijkse lessen HVO weer voor groep 6 t/m 8. Dit schooljaar alleen
HVO aangezien er te weinig animo voor Godsdienstonderwijs
was. Dit jaar is de groep in tweeën gesplitst. Het eerste uur
krijgen groep 6 en 7 HVO, het tweede uur groep 8. Dit heeft te
maken met de groepsgrootte. De lessen Humanistisch
vormingsonderwijs worden gegeven door mevr. Ingrid Bouma
op dinsdagmorgen.
Stagiaire
Rianne Kiemel uit Bakkeveen volgt het tweede jaar van de Pabo in Assen. Zij zal dit jaar bij ons stage
gaan lopen. In de volgende info zal zij zich aan u voorstellen. Dan zal er ook bekend worden gemaakt
in welke groepen zijn zal stage lopen. Wij wensen haar een hele leuke en leerzame tijd toe bij ons op
school.
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Gymtijden

Ma
Di
Do

13:15-14:15
14.15-15.15
9.15-10.00
11:15-12:00
8:30-9:15
9.15-10.00
10.30-11:15
11.15-12.00

groep 5/6
groep 7/8
groep 1/2
groep 3/4
groep 3/4
groep 1/2
groep 5/6
groep 7/8

Denkt u er aan dat de gymkleding in een tas mee naar school wordt genomen? (sportbroek met Tshirt of gympakje en gymschoenen).
Gymschoenen die buiten worden gedragen mogen binnen niet aangehouden worden.
Gymkleding graag voorzien van naam.
In verband met de veiligheid kunnen leerkrachten de keuze maken om kinderen zonder
gymschoenen niet mee te laten gymmen.
Hulpouders
Evenals vorig jaar is er weer een aantal activiteiten waarbij wij de hulp van ouders op prijs stellen.
Daarom doen wij hierbij een beroep op u.
U kunt zich opgeven voor één of meer van de volgende activiteiten:
-gezelschapsspelletjes:
Elke eerste woensdag van de maand van 8.30 tot 9.15 uur met
kinderen van groep 1,2 en 3. (start 13 september)
-werkhulp:
Zo nu en dan zijn er van die karweitjes of activiteiten die moeten
gebeuren (buitenwerk, hulpouder, herstelwerk, kaftwerk e.d.). Dit is
dus niet op vaste dagen, maar u ontvangt wel vroegtijdig bericht.
-hulp feestelijke ouderavond: Voor de feestelijke ouderavond zijn er verschillende activiteiten
waarbij we de hulp van ouders goed kunnen gebruiken. Te denken
valt aan: kleding, schminken en het maken van het decor. U krijgt
t.z.t. bericht wat er gedaan moet worden.
-chauffeur:
Voor incidentele activiteiten hebben wij (vaak op korte termijn)
mensen nodig die met de auto voor vervoer willen zorgen. Voor
schoolreisjes e.d. doen wij uiteraard t.z.t. ook weer een beroep op
alle ouders.

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

U kunt zich ook opgeven als reserveouder voor de spelletjes.
Als u zich heeft opgegeven ontvangt u uiteraard nog nader bericht en, indien noodzakelijk, uitleg.
Wilt u het strookje uiterlijk 9 september inleveren?
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende stelt zich hierbij beschikbaar als:
0
0
0
0
0

spelletjesouder
werkhulp
hulp feestelijke ouderavond
chauffeur
reserve spelletjesouder

Opmerkingen:

Naam:

Handvaardigheidscircuit (HERHALING OPROEP!!)
Vanaf 13 september willen we op dinsdagmiddag weer starten met het handvaardigheidscircuit voor
groep 5 t/m 8. Hierbij is het 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. We zijn nog op zoek naar een hulpouder bij het onderdeel koken.
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, graag voor 6 september, 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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verkeerssituatie
In verband met de veiligheid vragen wij de kinderen die op de fiets naar school komen, lopend over
het schoolplein met de fiets aan de hand naar de fietsenhokken te gaan. Het kan namelijk
voorkomen dat er een auto van achter de school komt en dit kan gevaarlijke situaties opleveren.
Alvast bedankt voor de medewerking.
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Hoofdluis
Beste ouder(s),
Dinsdagmiddag 30-08-2016 is er weer een hoofdluiscontrole
geweest. Er zijn geen kinderen met hoofdluis geconstateerd.
Ontdekt u thuis hoofdluis bij uw kind, meld het dan op school.
Ga vervolgens meteen behandelen. Controleer ook de andere
gezinsleden.
Hoe u moet behandelen staat in een folder die u kunt downloaden
van de website: www.ggdfryslan.nl.
Wanneer er hoofdluis is geconstateerd bij een van onze leerlingen,
dan wordt u via de mail op de hoogte gebracht. Ouders van de
betreffende leerlingen worden persoonlijk gebeld.
Bedankt voor uw medewerking.
Het luizenopsporingsteam
Hoe herkent u hoofdluis?
- Kijk in nek, achter de oren en onder de pony.
- Kam het haar met een luizenkam vanaf de kruin naar voren toe.
- Kam goed over de hoofdhuid heen. Doe dit boven een wit papier of boven de wasbak. Dan
kunt u goed zien of er luizen uitvallen.
- Luizen zien er uit als grijsblauwe of roodbruine beestjes.
- U kunt ook nat-kammen: wrijf het natte haar goed in met crèmespoeling (niet uitspoelen) en
kam het haar met een luizenkam goed door.
- Veeg de kam regelmatig af aan keukenpapier.
- Neten zijn de eitjes van de luizen, ze zien eruit als roos. Alleen zit roos los, terwijl neten juist
aan het haar vastkleven.
BSO Kidscasa Sigrid Hummel
Hallo allemaal,
Vanaf maandag 29 augustus 2016 is er BSO in de school. Graag
wil ik mijzelf even voorstellen in deze eerste nieuwsbrief van
het nieuwe schooljaar.
Mijn naam is Sigrid Hummel en ik woon samen met mijn man
en zoontje Jelmer, van 7 jaar, in Oldekerk. Wij wonen daar ook
in een prachtige landelijke omgeving.
Ik houd van lezen, spelletjes doen, fotograferen, lekker op
vakantie met onze eigen caravan en een gezellig etentje op z’n
tijd geniet ik ook heerlijk van.

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

Sinds 2013 ben ik werkzaam bij Kidscasa Kinderopvang. Vanaf deze week zal ik op de maandag
middag en de donderdag middag op de BSO de Kanjers in school aanwezig zijn.
Mijn collega Suzanne Been zal de BSO op dinsdag middag gaan verzorgen.
Ik heb er heel veel zin in om deze nieuwe BSO tot een gezellige, fijne plek te maken voor de kinderen
van deze school. Mocht u vragen hebben of even kennis willen maken, kom gezellig even langs in de
BSO ruimte, bij groep 5/6.
Tot ziens bij BSO de Kanjers!
Agenda
September
2
7 en 8
14
16
20
26
27
28 en 29
28

Juf Aukje groep 5/6
Kennismakingsgesprekken
Jantje Beton actie
Sportdag groep 8 Comperio/Primo
Prinsjesdag
Info nr. 2 mee
Juf Nynke afwezig
Juf Nynke studie tweedaagse
Groep 7/8 voorstelling

Oktober
4
5

12
13
15

Dierendag
Cursus Kansrijke combi groepen juf Wilmar en juf Anna
Spelletjesochtend 8.30-9.15 uur groep 1/2/3
Start Kinderboekenweeek
Juffendag
Onderbouw bijeenkomst leerkrachten groep 1/2 (’s middags)
Schoolvoorleeswedstrijd
Start herfstvakantie

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

