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Winnaar voorleeswedstrijd
Het was een spannende ochtend voor Ross, Joost, Nicky, Celina, Tessa en Jade.
Deze kinderen mochten voorlezen tijdens de jaarlijkse voorleeswedstrijd van
OBS De Trede. En wat deden ze het allemaal goed!
De jury, bestond uit de twee opa's Dick Vermeulen en Klaas v/d Berg en zij
verkozen Celina Schotanus tot winnares!
Tessa de Vos zal onze school vertegenwoordigen tijdens de gemeentelijke
voorleeswedstrijd.
Wij wensen haar alvast heel veel succes! Langs deze weg willen wij de
juryleden nogmaals hartelijk danken voor hun bijdrage!
Cadeautjes juffendag
Woensdag 12 oktober vierden de ‘oude’ juffen hun
verjaardag samen met de kinderen. In de hal stond een
“FEESTPOT” waar de kinderen geld in mochten gooien. Er
zat maar liefst € 158,30 in! Van dit mooie bedrag kopen we
wat leuks voor op school. Zodra we iets gekocht hebben,
laten we het aan u weten. Zie voor foto’s www.obsdetrede.nl
Terugblik kunstproject
Het was een drukte van belang op school tijdens de
expositie van kunst op OBS De Trede.
De kinderen hadden zelf kunst gemaakt, maar ze
hadden ook kunst verzameld van opa, oma of andere
familieleden. Er hing zelfs een heuse Mondriaan, die
goed in de gaten werd gehouden door de bewakers.
We kijken terug op een zeer geslaagd kunstproject!
Schoolschaaktoernooi
Zaterdag 11 februari 2017 wordt het Remco Heite Schaaktoernooi weer gehouden op het Linde
College in Wolvega. Kinderen uit de groepen 7 en 8 kunnen aan hun leerkracht doorgeven of ze mee
willen doen aan dit toernooi vóór 1 november. Vervolgens bekijkt de leerkracht of er een team of
meerdere teams mee kunnen doen. Aangezien het toernooi op een zaterdag georganiseerd wordt,
zal er geen leerkracht mee gaan als begeleiding. Wanneer kinderen aangeven dat ze graag mee
willen doen, dan willen we ook graag weten of één van de ouders ook wil rijden/begeleiden.
Telefoonnummer BSO
BSO de Kanjers heeft een telefoonnummer! Voortaan kunt u rechtstreeks contact op nemen met
Sigrid via het nummer: 06-12713355. Appen, smsen en bellen behoren allemaal tot de
mogelijkheden. Contacten met betrekking tot de BSO lopen dus voortaan niet meer via school.
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Zakelijke ouderavond
Op donderdag 10 november wordt de zakelijke ouderavond gehouden in school.
We beginnen om 20.00 uur met het zakelijke gedeelte, daarna komt het thema
“Leesbevordering” aan bod. Kinderen die een kwartier per dag lezen, scoren beter
op school. Dat klinkt natuurlijk erg mooi, maar wat kunt u allemaal precies als
ouder doen? Mevrouw Wikje Haan van de bibliotheek Zuidoost Fryslân zorgt dat u
met genoeg tips en ideeën thuis komt!
Wist u dat…?
- De Nederlandse taal bestaat uit zo’n 80.000 woorden.
- De bieb heeft boeken over allerlei onderwerpen: van astronaut tot zeeleeuw.
- Wanneer je meer leest, behaal je betere resultaten op school!
- De gemiddelde mens leest met een snelheid van 250 woorden per minuut.
- De hoogste leessnelheid ooit gemeten is 3850 woorden per minuut.

Wist u
dat…?
… als een kind 15
minuten per dag
leest, het
1.000.000
woorden per jaar
leest.

We rekenen op uw komst.
Bent u helaas toch verhinderd, dan kunt u zich afmelden via de mail info@obsdetrede.nl of
telefonisch: 0516 57 7385
Schooltijden
Wij zien regelmatig kinderen, die niet overblijven, om 12.50 uur alweer op school. Wij begrijpen
natuurlijk dat ze graag weer willen spelen met een klasgenootjes, maar dit maakt het wel
onoverzichtelijk voor de overblijfkrachten. Vanaf 13.00 uur staan er leerkrachten op het plein en
mogen de kinderen op school komen.
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 20 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) De kinderen krijgen op woensdag,
donderdag en vrijdag fruit/groente op school, ze hoeven dan geen pauzehap mee te nemen.
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 EUSchoolfruitlessen 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
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Telefoon/tablets
Een aantal kinderen heeft telefoons mee naar school, omdat ze bijvoorbeeld een stuk moeten
fietsen. Dit begrijpen wij goed. Een telefoon geeft een veilig gevoel voor kind en ouder. Wij
verzoeken iedereen wel om de telefoons, uitgeschakeld of op stil, op de gang te laten. Verder zien wij
kinderen die tablets mee naar school nemen. Dit vinden wij niet nodig en dit willen we dan ook niet.
School kan niet aansprakelijk worden gesteld bij vernieling of diefstal van mobiele telefoons of
tablets.
Oudercontact
Dinsdag 29 november 2016 is er weer gelegenheid voor een 10 minuten gesprek.
De gesprekken worden gevoerd door de groepsleerkracht. Mocht er behoefte zijn om
met één van de andere leerkrachten te spreken dan kunt u hier een andere afspraak
voor maken. We beginnen om 18.30 uur en eindigen om 21.00 uur.
De intekenlijst hangt vanaf 14 november weer in het halletje. U kunt intekenen
t/m 18 november. Mocht u willen komen en beslist niet in de gelegenheid zijn om zelf
in te tekenen, dan kunt u telefonisch een tijd met ons afspreken (tel. 577385).
Sinterklaasfeest
Nog even en Sinterklaas komt alweer met zijn zwarte Pieten naar Nederland. Maandag 5
december vieren we Sinterklaas op school. Deze ochtend zijn de peuters, net als andere jaren,
weer van harte welkom. Het programma voor deze jongste kinderen en de kleuters duurt tot
10:30 uur, daarna zijn ze de hele dag vrij. Groep 3 t/m 8 gaat de hele dag naar school. De
kinderen van groep 5/6/7/8 maken een mooie surprise met een gedicht. We hebben
afgesproken dat het een cadeautje wordt van €5,-. Zodra Sinterklaas in het land is worden er
lootjes getrokken in groep 5, 6, 7, 8.
CSG Liudger Waskemeer
Op woensdag 2 november zijn er open lessen op het Liudger in Waskemeer. CSG Liudger heeft
wederom een bus geregeld voor alle kinderen van groep 8 die hier aan deel willen nemen. De
middelbare school regelt deze open lessen + vervoer. Ze geven aan dat de basisscholen geen
begeleiding hoeven te regelen. De middag duurt van 11:00 tot 15:00 uur. Kinderen van groep 8 die
hier naartoe willen, kunnen dat deze week aangeven bij juf Jorien of juf Sandra. Wanneer de
kinderen ’s middags weer in Haule op school worden gebracht, met de bus, dan is juf Anna op school.
De school is dan dus gewoon open. Denk er aan om wel eten en drinken mee te nemen!
Mocht u vragen hebben over de Open lessen, dan is het verstandig om contact op te nemen met CSG
Liudger (telefoonnummer: (0516) - 42 16 81)
Verder organiseert het Liudger een voorlichtingsavond voor ouders op donderdag 3 november om
19.30 uur. U kunt zich hiervoor opgeven via het volgende mailadres: waskemeer@csgliudger.nl.
Meer informatie hierover is te vinden op www.csgliudger.nl

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

Kijk en leer mee met uw kind!
Wat kan uw kleuter allemaal al? En welke letters en woorden kan uw kind in
groep 3 al lezen? Kijk en leer thuis mee met de leukste kindertijdschriften
Rompompom en Maan roos vis! U kunt samen met uw kind oefenen met
leerstof die 100% aansluit bij de methode op school. Wij attenderen u erop dat
u tot 8 november 2016 een jaarabonnement op Rompompom en/of Maan roos
vis kunt afsluiten op www.zwijsen.nl/tijdschriften .
Waarom Rompompom en/of Maan roos vis?
- Sluit 100% aan bij de leerlijnen van school
- Spelenderwijs leren lezen, rekenen en schrijven
- Aanbevolen door leerkrachten
- Abonnement stopt automatisch
- Iedere maand een gratis nieuwsbrief vol tips voor ouders en extra werkbladen
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Agenda
Oktober
25-10
26-10

MR vergadering 19.00 uur
VVE bijeenkomst juf Wilmar en juf Anna

November
2-11
2-11
2-11
3-11
3-11
3-11
7-11
9-11
9-11
9-11
9-11
10-11
11-11
22-11
23-11
23-11
29-11

Spelletjesochtend groep 1/2/3 van 8.30-9.15 uur
Juf Nynke cursus Techniek coördinator
Open lessen CSG Liudger Waskemeer
’s middags groepsbesprekingen. Juf Nynke neemt de groepen over.
Voorlichtingsavond CSG Liudger Waskemeer
Cursus aanvankelijk lezen groep 3 Juf Griet en Juf Anna
AOC Terra Assen oriëntatieavond voor leerlingen & ouders
Juf Nynke directie overleg
Start EU-schoolfruit
Kansrijke combigroepen Spelling/taal/begr. lezen Juf Aukje en Juf Griet
Juf Nynke cursus cultuurcoördinator
Zakelijke ouderavond 20.00 uur
Sint Maarten
Info nr. 4
Cursus kansrijke combigroep rekenen Juf Jorien
MR vergadering 19.00 uur
10-minutengesprekken

December
5-12
7-12
7-12
20-12
22-12
23-12

Sinterklaasviering (groep 1/2 ’s middags vrij)
Juf Nynke cursus cultuurcoördinator
AOC Terra Assen oriëntatieavond voor leerlingen & ouders
Info nr. 5
Kerstviering op school
Kinderen ’s middags vrij. Start kerstvakantie.

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

