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Zakelijke ouderavond
Donderdag 10 november hebben de OV en de MR de zakelijke ouderavond georganiseerd.
Van de 40 gezinnen, waren er 21 vertegenwoordigd. Wat ontzettend fijn!
De OV heeft verslag gedaan van alle activiteiten die ze hebben georganiseerd voor de kinderen.
Daarnaast zijn de ouders geïnformeerd over de kosten van de TSO. Dit zal worden verlaagd naar
€0,75 per kind per keer. Reden hiervoor is de grote groep kinderen en de hoge inkomsten hierdoor.
School hoeft geen grote bedragen te sparen, vandaar het aangepaste bedrag. Mocht het in de
toekomst nodig zijn om dit weer omhoog bij te stellen, dan wordt u hier uiteraard van op de hoogte
gebracht.
De kas is gecontroleerd door mevr. G. Blumers en mevr. A. Holman. De kas is in orde bevonden zowel
de penningmeesters als de beide dames worden bedankt. Mevr. A. Holman gaat uit de kascommissie
en mevr. T. Veenstra neemt haar plaats in.
Mevr. B. Kleinendorst heeft een prachtige terugblik gegeven op het fusieproces.
Mevr. W. Haan heeft een boeiende presentatie gegeven over de leesbevordering van de kinderen en
hoe belangrijk het is dat ze met regelmaat zelf lezen en ook nog steeds door de ouders voorgelezen
worden. Als een kind 15 minuten per dag leest, dan leest het ongeveer 1 miljoen woorden per jaar.
De woordenschat neemt daarmee ook heel veel toe. Strekking van het verhaal is Lezen, Lezen,
Lezen..
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.
Voor de kleuters die om 10.30 uur vrij zijn is er BSO mogelijk. Dit van te voren doorgeven aan
Sigrid Hummel tel:06-12713355.
Decoratie school
De school is alweer helemaal in Sinterklaassfeer gebracht door de OV. Het ziet
er weer prachtig uit dames! Bedankt hiervoor.
Boeken van de Bruna actie
We hebben vier prachtige informatieve boeken kunnen kopen van alle bonnen
die we hebben gekregen. Bedankt voor alle gespaarde bonnen tijdens de
Kinderboekenweek!
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Cadeautjes Juffendag
Wat hebben we leuke, uitdagende leermiddelen gekocht van het geld van de
juffendag. De kinderen van groep 5 t/m 8 kraken hun hersenen bij het denkspel AntiVirus. De kleuters, maar ook oudere kinderen, kunnen al echt gaan filosoferen met
de praatplaatjes.
Verder is o.a. het volgende aangeschaft: Roadblocks (groep ½), Uno (groep 5/6),
Qwixx (groep ¾), Jenga (groep ¾), Ligretto (groep 7/8), Kakkerlakkensalade (groep
7/8)
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 25 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.
Danslessen groep 5/6
De kinderen uit groep 5/6 leren de komende weken een nieuwe dansstijl, namelijk stijldansen. In 4
lessen worden de volgende dansen aangeleerd: Cha-cha-cha, Tango en de Quickstep. Na deze lessen
volgt er een heuse dansbattle op de dansschool van Clarette en Leon waar OBS De Trede zal strijden
tegen andere scholen.
Afspraken kerstkaarten
Sinterklaas komt a.s. zaterdag weer in het land en voordat we het weten is het kerst. Om te
voorkomen dat het ene kind wel een kerstkaart krijgt en het andere kind niet, hebben we
afgesproken dat de kinderen geen kerstkaarten mogen uitdelen op school. Zo voorkomen we
teleurstellingen. Wij hopen op uw begrip.
Muzieklessen Excelsior groep 5 t/m 8
Excelsior is twee keer op bezoek geweest bij groep 5/6. Al na twee lessen konden de kinderen de
liedjes: Mieke heeft een lammetje en Mieke hou je vast spelen! Er is dus muzikaal talent ontdekt in
Haule. De komende twee weken komt Excelsior les geven in groep 7/8.
Mediawijsheid Net-tiquette groep 5/6
Vandaag volgden de kinderen van groep 5/6 een lesprogramma over
internetgedrag van de bibliotheek. Via algemene omgangsvormen leidt de
mediacoach de kinderen de digitale wereld in en laat hen zien dat we ook op
internet met elkaar om moeten gaan zoals we zelf door anderen behandeld willen
worden.
Bibliotheekkast wordt gewisseld
Dinsdag 29-11 wordt de bibliotheekkast gewisseld. De kinderen hebben dan weer een ruime keuze
aan nieuwe leesboeken. Wilt u er voor zorgen dat de uitgeleende boeken vrijdag 25-11 weer in ons
bezit zijn? Alvast bedankt.
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Zandbak
Wauw, wat wordt er toch fanatiek in de zandbak gespeeld. Daarom hebben we de regels wat
versoepeld. Alle kinderen mogen voortaan in de ochtendpauze van 10.15-10.30 uur en in de
middagpauze van 13.00-13.15 uur in de zandbak spelen. Voor schooltijd nog niet!
Agenda
November
23-11
23-11
24-11
25-11
29-11
29-11
December
1-12
5-12
7-12
7-12
7-12
8-12
8-12
19-12
20-12
22-12
23-12
Januari
9

9
11
1
13
16
16
18

20
21

Cursus kansrijke combigroep rekenen Juf Jorien
MR vergadering 19.00 uur
Groep 5/6 dansles Clarette
Bibliotheek boeken weer ingeleverd hebben op school!
10-minutengesprekken
Muziekles Excelsior groep 7/8
Dansles Clarette groep 5/6
Sinterklaasviering (groep 1/2 vanaf 10.30 uur vrij)
Juf Nynke cursus cultuurcoördinator
Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 (van 8.30-19.15 uur)
AOC Terra Assen oriëntatieavond voor leerlingen & ouders
Dansles Clarette groep 5/6
Stellingwerf College Voorlichting verrijkt en versneld vwo voor ouders en
leerlingen groep 8 (van 19.30-20.30 uur)
Juf Nynke intervisie Oldeberkoop
Info nr. 5
Kerstviering op school
Kinderen ’s middags vrij. Start kerstvakantie.
Weer naar school
Voorlichting luizencontrole voor luizenmoeders door GGD
Luizencontrole
Schoolarts groep 2
Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 (van 8.30-19.15 uur)
Juf Nynke intervisie
Groep 7 en 8 EHBO-les van juf Helga
MR-vergadering 19.00 uur
Start CITO toets weken
Juf Nynke Management overleg
Juf Nynke cursus cultuurcoördinator
AOC Terra oriëntatie avond voor leerlingen
Groep 7 en 8 EHBO-les van juf Helga
Juf Anna jarig

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

