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Sinterklaasfeest
Het was een prachtige winterdag op maandag 5 december. Vol smart
wachtten we op Sinterklaas, maar wat schetste onze verbazing?
Sinterklaas en Piet reden de school voorbij! En niet één keer maar wel
twee keer!
Later bleek dat ze op weg waren naar Waskemeer en Haulerwijk; ze
waren echt "de weg kwijt". Dit alles gebeurde ook nog met een veel te
hoge snelheid, daarom bracht de politie ze uiteindelijk naar "OBS De
Trede". Het bleek dat ze een boete van €240,- moesten betalen, maar
gelukkig mocht Piet dit voor één keer betalen met pepernoten.
We hebben genoten van deze geweldige dag!
Wilt u nog even nagenieten, dan kunt u terecht op onze website in het
fotoboek.
We willen de volgende personen bedanken voor hun inzet:
Muziekvereniging Excelsior uit Donkerbroek;
Ymkje en Ina voor de opvang van de kinderen onder de vier jaar;
Hepke Deelstra voor het beschikbaar stellen van de Jeep;
De politie voor hun medewerken;
En uiteraard de oudervereniging, die ook dit jaar veel voor ons heeft gedaan.
Decoratie school
De school is alweer helemaal in Kerstsfeer gebracht door de OV, die hulp kreeg van een aantal
andere ouders. In de grote zaal staat een prachtige kerstboom van wel drie meter hoog! Deze boom
is meegekomen vanuit Waskemeer en wij zijn er heel erg blij mee. Het ziet er weer prachtig uit!
Bedankt hiervoor.
Kerstviering
Groep 3 t/m 8 heeft vandaag een uitnodiging meegekregen voor het kerstfeest
op donderdag 22 december. De kleuters krijgen deze uitnodiging morgen mee.
Om er voor te zorgen dat wij genoeg tijd hebben om alles voor te bereiden,
hebben we deze dag een continurooster.
We starten gewoon om 8.30 uur. Tussen de middag eten de kinderen met hun
leerkracht in de klas en gaan even lekker naar buiten.
Vergeet deze dag dus niet om uw kind(eren) ook eten en drinken mee te geven
voor tussen de middag. Om 14.15 uur zijn ze vrij. Er zijn geen kosten verbonden
aan het overblijven deze dag.
Vanaf 14.15 uur is er deze dag BSO mogelijk.
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EHBO
Na de kerstvakantie starten de EHBO lessen weer voor groep 7/8. Iedere
vrijdagmiddag, vanaf 14.00 uur, verzorgt Helga van den Berg de lessen. In totaal
zal de cursus uit 6 lessen bestaan. Voorheen werden deze lessen ook aangeboden
aan groep 6. In verband met de organisatie hebben we er voor gekozen om dit
alleen aan groep 7/8 aan te bieden. Groep 8 volgt de laatste les een
reanimatiecursus op school. De lessen duren zo’n 35 minuten.
Afspraken kerstkaarten (herhaling)
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.
Juf Anna
Zoals u misschien weet was juf Anna vorige week niet aanwezig. Het lesgeven en de taken die daarbij
komen kosten haar momenteel te veel energie, hierdoor heeft zij een stapje terug moeten nemen.
Het is lastig om te zeggen hoe lang dit gaat duren. We proberen de vervanging zoveel mogelijk met
eigen leerkrachten op te lossen. Op dinsdag staat juf Wilmar voor de kleuters. Juf Nynke en juf Griet
staan voor groep 3/4. We houden u op de hoogte wanneer er ontwikkelingen zijn.
Juf Sandra
Juf Sandra heeft aangegeven graag tot en met de kerstvakantie te willen werken en niet door te gaan
in 2017. Dit heeft te maken met persoonlijke redenen. Wij hebben hier begrip voor en willen haar
alvast heel erg bedanken voor haar inzet.
Juf Anke
Juf Anke zou na haar zwangerschapsverlof de ene week vier dagen en de andere week drie dagen
gaan werken in groep 7/8. Door de bijzondere omstandigheden waar ze mee te maken had en heeft,
hebben we samen afgesproken dat ze eerst op donderdag en vrijdag gaat werken en niet gelijk drie
of vier dagen. Ze zal gelijk na de kerstvakantie starten. Samen met juf Jorien zal ze dus groep 7/8
draaien. Juf Aukje en juf Nynke blijven eerst in groep 5/6.
Uurcultuur groep 3/4/5
Op donderdag 12 januari zullen de groepen 3 t/m 5 een
bezoek brengen aan een voorstelling van Uurcultuur.
“De snelste zebra van de wereld - Harro van Lien
producties”
Zebra wil iedere dag hardloopspelletjes doen.
Hardrennertje, Sprinterdesprint, Vlugge Wilma, het is
allemaal goed, als hij maar keihard kan rennen en altijd kan
winnen. Zijn vrienden zijn het zat! Een van zijn vrienden,
Tijger gaat het hem vertellen: ”Zebra, niemand wil tegen je
rennen!” Even is het stil in het bos, heel stil. Maar dan
schraapt Zebra zijn hoef, Zebra is niet bang, zelfs voor
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Niemand niet! Het hele bos en ver daarbuiten maakt zich klaar voor de wedstrijd van het jaar: Zebra
tegen Niemand.
De snelste zebra van de wereld is een voorstelling over lelijk winnen en mooi verliezen.
En over vriendschap. En natuurlijk over het belang van een goeie schuilhut.

Agenda
December
13-12
14-12
15-12

16-12
19-12
20-12
21-12
22-12
23-12

Juf Nynke vrij
Juf Wilmar groep 1/2
Juf Nynke groep 3/4
Juf Nynke ’s ochtends groep 3/4
Juf Griet ’s middags groep 3/4
Bijeenkomst overblijfkrachten om 15.30 uur
Juf Nynke groep 5/6
Juf Nynke intervisie Oldeberkoop
Juf Wilmar groep 1/2
Juf Nynke groep 3/4
Juf Griet groep 3/4
Kerstviering op school
Juf Aukje groep 5/6
Juf Nynke groep 1/2
Kinderen ’s middags vrij. Start kerstvakantie.
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Januari
9

9
11
12
13
16
16
18

20
21
24
25
26
27
31
Februari
1

3
8
10
15
16
17
18

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 3/4/5 Uurcultuur
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
Info nr. 6
Open dag Stellingwerf College 15.00 uur-21.00 uur
Cursus aanvankelijk lezen juf Griet en juf Anna
Groep 7 en 8 EHBO-les van juf Helga
Groepsbespreking ’s middags. Juf Nynke neemt de groepen over.
AOC Terra Open dag
Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 (van 8.30-19.15 uur)
Cursus Kansrijke combinatiegroepen Juf Aukje en juf Griet
Open Huis CSG Liudger Waskemeer
Groep 7 en 8 EHBO-les van juf Helga
Juf Nynke cursus cultuurcoördinator
Groep 7 en 8 EHBO-les van juf Helga
’s middags onderwijsevaluatie
10-minuten gesprekken
Rapporten mee
Groep 7 en 8 EHBO-les van juf Helga
Voorjaarsvakantie t/m 26 februari

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

