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Extra info september

2016-2017

Jantje Beton actie
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.
Alle kinderen krijgen woensdag 14 september een lotenboekje mee naar huis. Wanneer u met uw
kind(eren) langs de deuren gaat om loten te verkopen, dan is het handig om een pen of potlood mee
te nemen. Kopers vullen hun rekeningnummer in op het daarvoor bestemde formulier in het boekje.
Hierdoor hoeven kinderen niet met geld over straat. Wanneer mensen een formulier hebben
ingevuld om een lot te kopen, dan krijgen ze een bedankbriefje. Deze kunnen uit het verkoopboekje
gescheurd worden. Wanneer de kinderen klaar zijn met verkopen, dan moeten de boekjes weer op
school ingeleverd worden. Ook wanneer er niks verkocht is. De actie is niet verplicht voor de
kinderen.
Op 1 december is de trekking van de Loterij. Jantje Beton maakt vervolgens de winnende
lotnummers bekend via www.jantjebeton.nl/lot. Prijswinnaars ontvangen hun prijs automatisch per
post. Na de trekking maakt Jantje Beton bekend welke leerling het lot heeft verkocht waarop de
hoofdprijs is gevallen en daarmee het klassenuitje naar het Amstel hotel in Amsterdam heeft
gewonnen. Op http://www.jantjebeton.nl/prijzenpakket-loterij-2016/ kunt u zien welke prijzen
lotenkopers kunnen winnen.
Ambrasoft voor thuis
Op school oefent uw kind met Rekenen & Taal School van Ambrasoft. Dit is een online
oefenprogramma om taal- en rekenvaardigheden te verbeteren.
De kinderen kunnen thuis ook oefenen met de lesstof van school. Hiervoor hebben de kinderen van
groep 1 t/m 8 een blad meegekregen waar een activeringscode op staat. Op een leuke, speelse en
uitdagende manier werken kinderen aan een stevige basis met
rekenen, tafels, lezen, spelling en werkwoorden. Het pakket bevat
ruim 400 oefeningen, quizvragen en spelletjes die het reken- en
taalonderwijs van de basisschool ondersteunen. Het programma start
precies op het niveau van uw kind. De digitale vriendjes Tom en
Tamira staan uw kind bij met raad en daad.
Wanneer u het programma opent, dan kan het zo zijn dan uw kind
niet overal bij kan. Dit komt doordat wij Ambrasoft zo hebben
ingesteld dat de kinderen alleen bij de oefeningen kunnen waar ze aan toe zijn.
Wij willen graag benadrukken dat het thuis oefenen met Ambrasoft géén moeten is! Wij proberen op
deze manier tegemoet te komen aan kinderen en ouders die thuis wel graag willen oefenen met
didactisch verantwoord materiaal. De leerkrachten op school kunnen precies volgen hoe de kinderen
de opdrachten hebben gemaakt.
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Informatieboekjes
Er staat een foutje in de informatieboekjes die de kinderen vorige week maar naar huis hebben
gekregen. De voorjaarsvakantie duurt helaas geen anderhalve maand. De datum 26-03-2017 moet
26-02-2017 zijn. Hopelijk heeft u nog geen vakantie geboekt... Hieronder voor de zekerheid nogmaals
het overzicht van de vakanties en de vrije dagen/dagdelen.
Informatie schooljaar 2016-2017
Zomervakantie 2016
za: 16-07-2016
t/m
zo: 28-08-2016
Herfstvakantie
za: 15-10-2016
t/m
zo: 23-10-2016
Kerstvakantie
za: 24-12-2016
t/m
zo: 08-01-2017
Voorjaarsvakantie
za: 18-02-2017
t/m
zo: 26-02-2017
Goede vrijdag, Pasen
vr: 14-04-2017
t/m
ma: 17-04-2017
Koningsdag
do: 27-04-2017
Meivakantie
za: 22-04-2017
t/m
zo: 30-04-2017
5-mei
vrij: 05-05-2017
Pinksteren
zo: 04-06-2017
t/m
ma: 05-06-2017
Zomervakantie 2017
za: 22-07-2017
t/m
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!
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Telefoonnummers kinderen
Al vanaf de eerste schoolweek spelen de kinderen thuis weer volop bij elkaar. Wij kunnen ons
voorstellen dat het soms lastig is om aan de telefoonnummers van kinderen/ouders te komen.
Vandaar dat wij een lijst willen maken met telefoonnummers, zodat de speelafspraken makkelijker
gepland kunnen worden. Deze lijst geven wij mee aan alle oudste kinderen per gezin. Vanaf volgend
jaar willen we de telefoonnummers in de informatieboekjes zetten. Deze informatieboekjes worden
alleen uitgedeeld aan de kinderen/ouders van onze school en niet aan derden.
Zou u onderstaand briefje op school in willen leveren? (Mailen naar info@obsdetrede.nl mag ook.)
Alvast bedankt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam kind:
Groep:
Wij willen ons nummer wel/niet beschikbaar stellen.
Vaste lijn:
Mobiel:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderhoud
Wij zijn op zoek naar ouders die zaterdag 24 september willen helpen met het verven van de
speeltoestellen. Voor de zomervakantie is de eerste verflaag aangebracht, nu moet de laatste laag er
nog op. Onder leiding van Gerard Frans zal er ’s ochtends om 08:30 uur worden gestart. Opgeven kan
door onderstaand strookje in te leveren op school. (Mailen naar info@obsdetrede.nl mag ook.)

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

Onderhoud speeltoestellen (inleveren voor 20-09)
Naam:
Ik/wij komen op zaterdag 24-09 helpen met …. personen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Agenda
September
14
16
20
26
27
28 en 29
28

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

