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Nieuwe leerlingen
David wordt 27 september vier en komt gezellig bij ons op school!
Wij wensen hem een hele fijne tijd toe bij ons op school!
Verkeerssituatie
In verband met de veiligheid een aantal punten met betrekking tot de verkeerssituatie rondom
school:
- De kinderen die op de fiets naar school komen gaan lopend over het schoolplein met de fiets aan de
hand naar de fietsenhokken.
- Groep 7 en 8 zetten hun fiets achter het fietsenhok neer, op het
plein achter de school. Hier worden geen auto’s meer geparkeerd. Zij
blijven de looproute over het plein volgen en gaan niet langs het
dorpshuis!
- Ouders kunnen hun auto ook achter de school parkeren. Wij vragen
u over het schoolplein naar voren te lopen, zodat de kinderen voor bij
het hek opgehaald kunnen worden. Ze houdt de leerkracht overzicht
of de kinderen met de juiste persoon naar huis gaan.
- Géén auto’s parkeren naast het dorpshuis, dit blokkeert de route!!
Alvast bedankt voor de medewerking.
Overblijven
Dit schooljaar blijven er veel kinderen structureel over op de maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. Op deze dagen zijn er twee overblijfkrachten aanwezig. Wanneer een overblijfkracht een
keer niet kan of ziek is, dan hebben wij geen reserve overblijfkrachten.
Wij zijn nog op zoek naar overblijfkrachten die incidenteel kunnen worden ingezet op de
verschillende 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: ----------------------------------------------------------------Ik kan reserve overblijfkracht zijn op:
maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag
Graag vóór 14-10-2016 inleveren of mailen naar Nynke. (info@obsdetrede.nl)

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

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

Telefoonnummers kinderen (herinnering)
We hebben nog maar weinig reacties gekregen op onderstaande oproep!
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:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jantje Beton
Op woensdag 14 september is de Jantje Beton actie gestart. Er zijn al veel kinderen enthousiast aan
het verkopen geweest! De actie loopt t/m 28 september. Wij willen de kinderen en u vragen de
boekjes op 29 september weer in te leveren op school bij de juf. (Ook boekjes waar niets uit is
verkocht.)
Juffendag
Woensdag 12 oktober vieren wij juffendag op school! Tijdens deze ochtend wordt er in circuitvorm
gewerkt. De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn gemengd en ingedeeld in groepen. De juffen hebben
leuke activiteiten bedacht waar de groepen om de beurt langs gaan. Deze ochtend hoeven de
kinderen geen drinken en fruit mee naar school, hier zorgt het team voor.
Alle kinderen mogen, dit hoeft niet, geld mee nemen naar school om in de feestpot te doen. Van het
geld willen de juffen graag iets leuks kopen voor in de klas. Dit kan een mooi voorleesboek zijn, maar
ook een spel. Op deze manier hebben de kinderen er zelf ook iets aan.
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Kinderboekenweek/Kunstproject uitnodiging
Dit jaar is de Kinderboekenweek van 5 t/m 16 oktober met als
thema: “Oma’s en opa’s voor altijd jong!”
Tijdens de Kinderboekenweek organiseren we o.a. in dit thema:
- Een voorleeswedstrijd
- Juffendag
- Een kunstproject
Groep 1 t/m 8 gaat onder leiding van Alie Popkema kunst maken op
school. Donderdagmiddag 13 oktober is er een grote
tentoonstelling op school waar u de gemaakte kunst door de
kinderen kunt komen bewonderen.
Daarnaast willen we de opa’s en oma’s hier ook graag bij betrekken. Wij vragen de kinderen om eens
goed bij opa en oma thuis te kijken of ze ook iets zien wat zij kunst vinden. En het spreekt voor zich
dat dit allerlei voorwerpen kunnen zijn. Vervolgens mogen de kinderen aan opa en oma vragen of ze
dat voorwerp mee mogen nemen naar school om ook tentoon te stellen op donderdagmiddag 13
oktober. Wij willen u er wel op wijzen dat school niet aansprakelijk kan worden gesteld bij schade.
Kinderen mogen de voorwerpen vanaf 5 oktober al meenemen naar school. Donderdagochtend 13
oktober is de laatste mogelijkheid om iets mee te nemen. ’s Middags gaan de hun klaslokalen
ombouwen tot expositieruimte en vanaf 14.30 uur tot 15.15 uur is de tentoonstelling geopend. Wij
hopen op veel publiek en natuurlijk veel opa’s en oma’s! Iedereen is welkom om de prachtige
kunstwerken te komen bewonderen! Na afloop de kunstvoorwerpen van opa en oma graag weer
meenemen!
Voorleeswedstrijd
Tijdens de Kinderboekenweek kunnen de kinderen van groep 4 t/m 8 mee doen aan de voorrondes
in de klas. Het is geen verplichting voor de kinderen, maar ze vinden het vaak wel heel erg leuk! Per
groep ontstaat er een winnaar. Op donderdag 13 oktober strijden de winnaars uit de verschillende
groepen tegen elkaar.
De kinderen uit groep 7 of 8 mogen deelnemen aan de plaatselijke
voorleeswedstrijd die wordt gehouden in de bibliotheek in Oosterwolde. Dus
als de nummer 1 van de schoolvoorleeswedstrijd een leerling uit groep 7 of 8 is,
dan mag deze naar de volgende ronde. Is de nummer 1 een leerling uit groep 4,
5 of 6, dan wordt er gekeken wie er op nummer twee staat. De vervolgronde zal
in de periode januari – half maart zijn. Zij strijden dan voor een plek in de
provinciale finale.
In de periode half maart – half april is de provinciale finale. Deze is meestal in
een theaterzaal in de provincie. De winnaar van de provinciale finale gaat door
naar de landelijke finale op woensdag 17 mei 2017.
U bent van harte uitgenodigd om de schoolvoorleeswedstrijd bij te wonen op donderdag 13
oktober. De wedstrijd start om 10:30 uur.
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Hieronder vindt u nog een paar tips voor uw kind(eren):
Hoe kies ik een boek?
Er zijn zoveel leuke boeken. Welk boek kies je? Een paar tips:
 Kies een boek waar je van houdt, maar denk ook aan je publiek (kies
bijvoorbeeld niet een te kinderachtig boek). Kijk ook bij de regels voor je
meester of juf wat er staat over je boekkeuze.
 Als je het moeilijk vindt om een leuk boek te kiezen, vraag dan advies
thuis, op school, in de bibliotheek, in de (kinder)boekhandel of kijk op
leesplein of boekenzoeker. De boekenzoekersite geeft je tips over boeken die bij jou passen.
 Probeer eerst eens hardop of het boek ook lekker voorleest. Je weet dan meteen hoe lang je
ongeveer over een bladzijde doet.
 Zorg dat er niet te veel personen in voorkomen, anders moet je zoveel uitleggen van
tevoren. Te veel verschillende personen is ook lastig voor je publiek, het wordt dan
misschien te ingewikkeld.
 Te makkelijke boeken, stripboeken, gedichtenbundels, zelfgeschreven boeken of
prentenboeken mogen niet.
Het boek heb je, nu moet je nog een fragment kiezen. Welk deel van het boek ga je
voorlezen? Probeer een mooi afgerond stuk te vinden (er bestaan boeken met duidelijk
afgeronde hoofdstukken of korte verhaaltjes). Even testen: stel je voor dat jij het boek niet
kent en alleen dit ene stuk hoort. Is het leuk om te horen en goed te begrijpen? Schakel een
vriend(in) in om je te helpen. Je kunt nu beginnen met voorlezen.
Hoe lees ik goed voor?
Iedereen kan voorlezen! Vooral je zelf blijven dat helpt. Nog
een paar voorleestips:
 Lees niet te snel voor. Neem de tijd of zoek een korter
fragment. je hoeft de vijf minuten (inclusief de
inleiding) niet per se vol te maken.
 Spreek duidelijk. Gebruik je eigen stem.
 Let op de juiste klemtonen. Oefen eens hardop en
vraag of iemand daarop wil letten.
 Probeer contact te houden met je publiek. Houd je
boek dus niet voor je gezicht en probeer zo nu en dan
de mensen in de zaal aan te kijken.
 Probeer niet toneel te spelen. Het gaat niet om leuke stemmetjes of om grote gebaren,
maar om boeiend voorlezen.
 Je kunt wel je stem gebruiken om de sfeer van het verhaal duidelijk te maken. Je kunt hard
(niet te hard) en zacht afwisselen. Je kunt in tempo variëren. Je stem kan bedroefd, blij,
boos, dreigend of geheimzinnig klinken, als het maar past bij het verhaal.
 Schreeuw nooit. Dat is ook beter als je tijdens de vervolgrondes met een microfoon moet
voorlezen.
 Verspreken is niet erg. Goed ademhalen en rustig opnieuw beginnen.
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Stagiaire
Mijn naam is Rianne Kiemel. Ik ga dit jaar bij jullie stage lopen. Ik ben
18 jaar en word in december 19. Ik zit zelf nog op school in Assen
(Stenden pabo de Eekhorst). Ik woon in Bakkeveen. In mijn vrije tijd
vind ik het leuk om tijd door te brengen met mijn gezin/ vrienden en
ook vind ik dansen een leuke sport. Ik begin op dinsdag 27 september
met stagelopen in groep 7/8. De tweede helft van het schooljaar zal ik
stagelopen in groep 3/4. Jullie zien mij dan bijna alle weken op
dinsdag en woensdag en soms de hele week! Ik heb er heel veel zin in
en het gaat vast en zeker een leuk jaar worden!
HVO juf
Ik ben Ingrid Bouma en ik ben de HVO juf. Ik ben in Heerlen geboren.
Ik ben 55 jaar. Ik woon samen met een leuke Friese man en 3 kinderen. Een meisje en twee jongens.
Eén zoon studeert en de ander gaat eindexamen havo doen. Mijn dochter is bezig met een high
school exchange en woont een jaar in Amerika. Ik woon op een hobbyboerderij en we houden Friese
paarden. Verder wonen er een shetland, twee poezen, kippen, vissen en een hond bij ons.
Ik ben met veel plezier op verschillende scholen aan het werk. Ik geef les aan leerlingen uit klas klas 1
tot en met klas 8. Ik probeer in mijn lessen aan te sluiten bij onderwerpen die kinderen bezighouden,
zoals vriendschap, pesten, de toekomst en bang zijn. Ook behandel ik actuele thema's zoals de:
kinderrechten, alcohol en het milieu. Ik daag kinderen uit te onderzoeken wat ze denken, voelen en
willen. Doordat leerlingen hierover met mij en elkaar in gesprek
gaan krijgen zij een breder beeld van zichzelf, de andere leerlingen
en van de wereld. Ik werk met verschillende werkvormen zoals
tekenen, filosofie, knutselen, debat, spel en drama. Dit jaar
beginnen de lessen met kennismaken. De onderwerpen tot de
kerstvakantie zijn in ieder geval: respect en omgaan met elkaar,
mens en dier, kinderrechten en de feestdagen. In de groepen 8 of
7 en 8 wordt voor het eerst gewerkt aan een ik-schrift. Ieder kind
heeft een eigen schrift. Hierin wordt elke les een stukje
geschreven over wat het kind wil, denkt, voelt en doet en hoe hij
zijn leven en toekomst ziet. Ik hoop dat het een mooi documentje wordt.
Als humanist ga ik uit van de mens en zijn mogelijkheden. In mijn lessen spelen humanistische
thema's, zoals: vrijheid, verbondenheid, gelijkheid, natuurlijkheid en redelijkheid een belangrijke rol.
Net als het humanistisch verbond ga ik uit van: “zelf denken, samen leven”.
Voorstelling groep 7/8
Aanstaande woensdag, 28-09-2016, bezoeken de kinderen van groep 7 en 8 een voorstelling
Oosterwolde. Di is in opdracht van de Werkgroep Bewustmaking (onderdeel van de Stichting
Ontwikkelingssamenwerking Oosterwolde). Zij zullen hier met auto’s naartoe gaan. Wij wensen de
kinderen veel plezier!
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Spaart u mee voor de schoolbieb?
Van 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Opa’s en oma’s staan centraal onder het
motto: voor altijd jong! Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden
om samen met u en de kinderen onze schoolbiblitoheek uit te breiden met de nieuwste en leukste
kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
 U koopt van 3 t/m 16 oktober 2016 één (of meerdere)
kinderboek(en) bij Bruna – in de winkel of op bruna.nl – en
levert de kassabon in op school.
 Lever de kassabonnen t/m 16 oktober 2016 in op school.
Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
 Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op
en de school ontvangt een waardebon.
 De school mag t/m 16 december 2016 voor 20% van het
totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
Prijsvraag: Doe mee & win!
Naast het sparen voor gratis boeken voor de schoolbieb, kunt u ook nog eens meedoen met een
leuke prijsvraag! De prijzen zijn een exclusieve voorpremière van de nieuwe bioscoopfilm ´Mees Kees
langs de lijn´ voor een hele schoolklas én een aantal setjes kaarten voor de officiële premiere van de
film, waarbij de cast ook aanwezig is. Deelnemen aan de prijsvraag kan via bruna.nl/schoolbieb.
GGD Fryslân plant preventieve gezondheidsonderzoeken op andere wijze
Alle 5-jarigen en de leerlingen uit groep 7 komen in aanmerking voor een preventief
gezondheidsonderzoek door de jeugdarts/-verpleegkundige van GGD Fryslân.
De assistente van de Jeugdgezondheidszorg spreekt met school een datum af voor de onderzoeken.
Indien uw kind of kinderen daarvoor in aanmerking komt of komen, ontvangt u als ouder(s) of
verzorger(s) thuis een uitnodiging voor dit onderzoek, met vermelding van datum, tijdstip en locatie.
U ontvangt als ouder/verzorger de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek niet meer via school,
maar rechtstreeks van de GGD op uw huisadres. Houdt u er rekening mee dat onderzoeken voor
leerlingen van groep 7 verspreid over het jaar gepland kunnen worden. Mocht u op het aangegeven
tijdstip verhinderd zijn, dan kunt u op school de oproeplijst raadplegen om te ruilen met een andere
ouder. Mocht dit niet lukken, dan kunt u contact opnemen met de JGZ-assistente om de afspraak te
verplaatsen.
In de loop van het schooljaar worden ook de uitnodigingen voor de onderzoeken 5-jarigen op deze
wijze verstuurd.
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Daarnaast worden er ook kinderen uitgenodigd voor een controle-onderzoek. Dit controle-onderzoek
vindt plaats bij de jeugdarts of bij de doktersassistente. Om deze afspraak eventueel te verplaatsen,
dient u contact op te nemen met de JGZ-assistente. Ruilen op school is daarbij niet mogelijk.
Meer informatie treft u te zijner tijd aan in de uitnodigingsbrief. Voor eventuele vragen kunt u altijd
contact opnemen met de JGZ-doktersassistente van uw school.
EU-schoolfruit

Gedurende schooljaar 2016-2017 doet onze school wederom mee
met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Europees
voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende
groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond,
maar ook gezellig!
De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende
eenentwintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de pauze
om gezamenlijk in de klas op te eten.
In de week van 7 november starten de leveringen. De leveringen lopen
t/m week 15 (totaal 20 weken) Er zijn voor de ouders en de school géén kosten verbonden aan deze
groenten- en fruitverstrekkingen. Tijdens de 20 weken schoolfruit maakt de school gebruik van de
EU-Schoolfruitlessen en het schoolfruitdigibord.
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid
van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is
een effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij
hopen dat u dat óók vindt. U kunt meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl
Voortgezet onderwijs
Het laatste jaar van de basisschool is altijd een spannend en speciaal jaar. De
kinderen zijn de oudsten van de school en weten dat ze in de brugklas weer de
jongsten zijn. Van een kleine naar een grote school, nieuwe klasgenootjes en
leerkrachten, andere lesboeken, verder fietsen en nieuwe vakken.
Om de overgang soepel te laten verlopen is het bezoeken van verschillende
scholen erg belangrijk om een goede schoolkeuze te kunnen maken. De
leerlingen kunnen dan een kijkje nemen in de verschillende scholen en deelnemen aan een
Doemiddag.
Niet alleen voor de kinderen is het spannend, maar ook voor hun ouders. Wat voor niveaus zijn er
tegenwoordig, waar kan mijn kind naartoe en hoe gaat hij/zij het daar vinden? Veel scholen
organiseren daarom ook informatieavonden voor de ouders.
In de agenda van de info’s en die van de website staan de activiteiten die door de middelbare
scholen worden georganiseerd. Het gaat hier om het Stellingwerf College te Oosterwolde, AOC Terra
te Assen en Liudger te Waskemeer. Mocht u informatie willen van andere scholen hier in de
omgeving, dan kunt u dit bij juf Jorien of juf Sandra kenbaar maken.
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KINDERKLEDING & SPEELGOEDBEURS
Speel-o-theek de Flierefluit in Haulerwijk organiseert weer een
Datum
: Zaterdag 1 oktober
Tijd
: van 10.00 -12.00 uur
Plaats
: Dorpshuis De Enter in Haulerwijk
Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis!
Er is veel aanbod van kinderkleding, speelgoed, kinderboeken en babyartikelen.
Leuk voor (aanstaande) ouders, grootouders, gastouders, oppas of andere nieuwsgierigen.
De speel-o-theek verkoopt hier zelf ook afgeschreven speelgoed!!! Tevens hebben wij een leuke
AANBIEDING om nu lid te worden. Deze aanbieding geldt nu al.
Wil je zelf met spullen komen staan, er is nog plek. Mail dan voor meer info met flierefluit@scalawelzijn.nl of bel 0516-421261
Agenda
September
27
28 en 29
28

Juf Nynke afwezig
Juf Nynke studie tweedaagse
Groep 7/8 voorstelling in Oosterwolde

Oktober
3
3
4
5

7

10
12
13

14
15

Schoolarts voor groep 7
Groep 4 ’s middags een bezoek aan de bibliotheek
Juf Nynke groep 3
Dierendag
Cursus Kansrijke combi groepen juf Wilmar en juf Anna
Spelletjesochtend 8.30-9.15 uur groep 1/2/3
Juf Nynke cursus cultuurcoördinator
Start Kinderboekenweeek
Juf Aukje groep 5/6
Juf Nynke ICT-dag in Drachten
Groep 1/2 ’s ochtends kunstworkshop
Groep 7/8 ’s middags kunstworkshop
Groep 5/6 ’s ochtends kunstworkshop
Groep 3/4 ’s middags kunstworkshop
Juffendag
Onderbouw bijeenkomst leerkrachten groep 1/2 (’s middags)
Schoolvoorleeswedstrijd 10.30
Kunsttentoonstelling 14.30
AOC Terra Assen informatieavond voor ouders van de basisscholen uit
de regio
Juf Aukje voor Juf Nynke
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

