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Nieuwe leerlingen
Alae en Lisa zijn vier jaar geworden en hebben we mogen verwelkomen op onze school. Wij wensen
deze meiden en hun ouders een hele fijne schooltijd toe!
TSO
Aan het begin van het schooljaar hebben wij een overzicht gemaakt van wanneer de kinderen
overblijven. De afgelopen maanden zijn er wat wisselingen geweest, die nu niet meer goed bij ons op
papier staan. Wij willen u vragen om opnieuw door te geven wat de vaste overblijfdagen van uw
kind(eren) zijn.
Voorheen kon u wijzigingen doorgeven via het mailadres van school of telefonisch. Vanaf nu kunt u
dit rechtstreeks bij twee overblijfmoeders doen. Annemiek Holman (06-13343050) en Gonnie
Blumers (06-54241033) zijn telefonisch beschikbaar. Wij verzoeken u te bellen en niet te appen! Zij
zorgen dat de betreffende overblijfkrachten op de hoogte worden gebracht. Mocht u met beide
ouders geen contact kunnen krijgen, dan kunt u natuurlijk ook gewoon met school bellen.
Doordat u wijzigingen rechtstreeks aan de overblijfmoeders door kunt geven, zorgen we voor kortere
lijntjes en hebben we goed in beeld welke kinderen op de verschillende dagen bij de TSO horen te
zijn.
Het komt ook wel eens voor dat kinderen in groep 7/8 zelf mogen kiezen van hun ouders of ze bij de
TSO overblijven of bij een vriendje of vriendinnetje thuis. In dit soort gevallen willen wij schriftelijke
toestemming van de ouders. Wij vragen u dit in te vullen op onderstaand strookje. Wij gaan er vanuit
dat kinderen uit groep 1 t/m 6 gewoon op school overblijven!
Alvast bedankt voor de medewerking,
De TSO-commissie.

Naam kind__________________________
Blijft over op: Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag
Naam kind__________________________
Blijft over op: Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag
Naam kind__________________________
Blijft over op: Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag
Naam kind (groep 7/8):______________________________
Mag zelf kiezen of hij/zij bij een vriendje/vriendinnetje overblijft.
Handtekening ouders:
(Strookjes uiterlijk 31 januari graag inleveren op school bij de leerkracht.)
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MR verkiezingen
Zoals u weet heeft onze school een
medezeggenschapsraad (MR). Hierin hebben,
normaal gesproken, drie ouders/verzorgers en
drie personeelsleden zitting. Dit schooljaar was
een overgangsjaar door de fusie met Dalton OBS
Mst. Van Hasselt. Hierdoor zaten er vijf ouders in
de MR. Dit willen we, met ingang van volgend schooljaar, graag weer terugbrengen naar drie ouders.
De zittingsperiode van deze medezeggenschapsraadsleden is drie jaar. Wanneer een zittingsperiode
afloopt kan een lid zich, evenals alle andere ouders/verzorgers, weer verkiesbaar stellen.
Wat houdt de MR in?
Voor de leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders hebben baat bij goed onderwijs
en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren, is het belangrijk
tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad, die het
overleg tussen beide groepen regelt. De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn
nauwkeurig omschreven in het reglement.
Ongeveer 8 keer per jaar wordt er vergaderd. De vergaderingen zijn openbaar. Op de agenda van de
vergaderingen van de MR komen zaken aan de orde als financiën, personeelszaken,
schoolorganisatie, schoolfaciliteiten (waaronder huisvesting), veiligheid op en rond de school en bijv.
procedures rond de (rechts)positie van het kind, personeel en ouders/verzorgers. Kortom alles dat
direct en indirect te maken heeft met het wel en wee van de school, in de brede zin van het woord.
Naast de meer huishoudelijke zaken waar de medezeggenschapsraad zich mee bezig houdt, zet ze
zich ook in voor de positionering van de school en haar belangen, ten opzichte van haar omgeving en
bijvoorbeeld het gemeentebestuur en/of het Schoolbestuur.
Wanneer u belangstelling hebt om volgend schooljaar zitting te nemen in de MR, dan kunt u dit
kenbaar maken bij een MR-lid of bij Nynke van der Zijl. Mocht u eerst meer informatie willen over de
taken/tijdsinvestering, dan staan wij u graag te woord. Nadat wij geïnventariseerd hebben welke
ouders zich kandidaat stellen, zullen we overgaan tot de verkiezingsprocedure.
Schroom niet om u aan te melden! Door zitting te nemen in de MR kunt u actief meedenken over
ontwikkelingen op de school van uw kind(eren).
De medezeggenschapraad.
Tafels
We merken dat de tafels na de kerstvakantie weer wat weg zijn gezakt. Wilt u
weer even oefenen met uw kind? Kinderen kunnen vaak de tafelrij wel
opzeggen: 5-10-15-20-25 etc., maar wanneer we ze vragen wat 6x5 is, dan
weten ze dat niet goed. Wanneer u gaat oefenen met uw kind, dan is het van
belang om de hele som te benoemen. Eerst op volgorden en later ook door
elkaar.
In groep 4 horen de kinderen de volgende tafels te kennen: 1, 2, 5 en 10
In de tweede helft van het schooljaar krijgen ze de tafels 3 en 4 aangeboden.
In groep 5 horen de kinderen de volgende tafels te kennen: 1 t/m 10
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Oudercontact
Donderdag 16 februari is er weer gelegenheid voor een 10 minuten gesprek voor
groep 1 t/m 7. 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 20.30 uur. De intekenlijst hangt vanaf maandag 1 februari weer in het
halletje. U kunt intekenen van 30-01-2017 t/m 03-02-2017 . 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. [577385].
Oudergesprekken + adviesgesprek VO groep 8
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van groep 8, Hierbij een korte toelichting, ter voorbereiding op de
adviesgesprekken van groep 8. Tijdens het adviesgesprek bespreken we het niveauadvies van de
basisschool. Dit doen we met behulp van het rapport en de Plaatsingswijzer. In de week voorafgaand
aan de gesprekken wordt het aanmeldingsformulier voor het Voortgezet Onderwijs meegegeven,
zodat het gedeelte voor de ouders, thuis alvast ingevuld kan
worden. Graag het aanmeldingsformulier meenemen naar het
gesprek, zodat we hem kunnen doorspreken. Bij deze gesprekken
mogen de kinderen ook aanwezig zijn. De gesprekken worden
gehouden op 14 februari en zullen 15 minuten duren.
De planning is als volgt:
Tijd:
Juf Anke
Juf Jorien
19.00-19.15
Richard
Nynke
19.15-19.30
Kaeye
Sijda
19.30-19.45
Theresia
Justine
19.45-20.00
Danny
Isabel
20.00-20.15
Stijn
Jade
20.15-20.30
Melissa
Onderling ruilen is mogelijk. Wisselingen graag doorgeven aan de leerkracht.
Bloon
Kinderen van groep 4 t/m 8 kunnen de spellingswoorden die bij onze methode horen thuis oefenen
op de computer. De website is www.bloon.nl. Kinderen weten zelf hun inlognaam en wachtwoord.
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‘Help pake en beppe de vakantie door!’
Graag willen we ‘Help pake en beppe de vakantie door’ bij jullie
onder de aandacht brengen. In februari is de voorjaarsvakantie
en dat betekent dat er in de Friese Musea en Archieven weer van
alles te doen en te beleven is voor de kinderen. Net als andere
jaren ontvangen alle kinderen binnenkort een flyer met daarop
informatie hierover. Het thema van dit jaar luidt: ‘Ga mee op
reis’. De kinderen worden uitgedaagd om een reis te maken door
het verleden, heden of de toekomst. Een reis maken door de
stad, te banjeren door het land, een reis maken rond de aarde of
in een UFO naar het universum! Met dit thema is er van alles
mogelijk. De website www.museum.frl zal vanaf 1 februari a.s.
geheel in ‘Help pake en beppe de vakantie door!’ stijl gehuld gaan. Vanaf dat moment is er ook een
overzicht van alle activiteiten te vinden.
Rapporten
Vrijdag 17 februari willen wij alle kinderen graag hun rapport weer meegeven. Helaas hebben wij alle
rapporten nog niet in ons bezit. Wilt u de rapportmap snel bij de leerkracht van uw kind inleveren?
Rustige start van de schooldag
Wij willen u er aan herinneren dat de schoolbel om 08.25 uur gaat, zodat de lessen om uiterlijk 8.30
uur kunnen beginnen. Wij zien toch nog te vaak dat kinderen 5 á 10 minuten te laat komen en dat
twee keer op een dag. Dit betekent dat een kind per week bijna een uur minder onderwijstijd heeft!
Kleuters mogen naar binnen worden gebracht door hun ouder(s). Wij vragen u om dit vlot te doen,
zodat ook de kleuters om 08.30 uur kunnen beginnen. Kinderen uit groep 3 t/m 8 hoeven niet meer
naar binnen te worden gebracht door hun ouders. Deze kinderen kunnen buiten gedag zeggen en
gaan zelfstandig naar binnen. Dit bevordert ook de zelfstandigheid.
Wij begrijpen dat ouders, na het brengen van de kinderen, nog even met elkaar willen praten. Dit
gebeurt nu bij het hek. Voor de kinderen in de bovenbouw leidt dit af. Wanneer de ramen op staan,
kunnen ze zelfs horen wat er gezegd wordt. Wanneer er behoefte is om nog even met elkaar te
praten, dan verzoeken wij u dit buiten het zicht van de klaslokalen te doen.
Door deze afspraken te maken kunnen wij de schooldag rustig en op tijd starten. Hier hebben alle
kinderen baat bij.
CITO toetsen
We zijn weer gestart met de toetsen van ons CITO Leerlingvolgsysteem. De
kinderen zijn allen heel ijverig en serieus. Voor de leerkracht is het de kunst
de kinderen gefocust met de toetsen bezig te laten zijn zonder de kinderen al
te veel druk op te leggen. De leerkrachten doen hiervoor hun uiterste best!
De resultaten zullen we als team met elkaar analyseren en omzetten in acties
voor de volgende periode. Zodra we de acties op papier hebben gezet, zullen
we deze ook met u delen.
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Stagiaire
Rianne Kiemel heeft haar eerste stageperiode in groep 7/8 erop zitten. De volgende stageperiode zal
zij in groep 3/4 zijn. Wij wensen haar weer een prettige en leerzame tijd toe!
Remco Heite Schaaktoernooi
Op zaterdag 11 februari wordt het Remco Heite Schaaktoernooi georganiseerd. Kinderen die zich hier
voor hebben opgegeven, krijgen nog een uitnodiging mee.
Het toernooi vindt plaats op het Stellingwerf College, Quadoelenweg 29, 8431 LN, Oosterwolde.
Voorleeswedstrijd
Enige tijd geleden hebben wij een schoolronde georganiseerd in het kader van de Nationale
Voorleeswedstrijd. Tessa de Vos is winnares van deze schoolronde en gaat verder in de regionale
rondes.
Bij Bibliotheken Zuidoost Fryslân doen dit jaar 41 schoolkampioenen mee aan de gemeentelijke
voorrondes. Van elke gemeente (Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf) gaat er
uiteindelijk 1 deelnemer door naar de provinciale finale die dit jaar op dinsdagmiddag 11 april in
Theater de Skâns in Gorredijk wordt gehouden.
Tessa zal op 13 februari – 19.00 u. in Bibliotheek van Oosterwolde (deur open vanaf 18.45 u.)
deelnemen aan de gemeentelijke voorronde.
Per ronde gaan er 3 deelnemers uit gemeente Ooststellingwerf en 1 deelnemer uit gemeente
Opsterland door naar de halve finale die wordt gehouden op 14 maart, om 19.00 uur in de
bibliotheek van Oosterwolde (Quadoelenweg 29B, 8431 LN).
Vanwege de beperkte ruimte bij de voorrondes wordt per school op maximaal 6 supporters
gerekend. De gemeentelijke winnaar mag de hele klas meenemen naar de provinciale finale in
Gorredijk.
Het programma voor de regionale rondes ziet er globaal als volgt
uit:
35 minuten : 5 voorleesfragmenten
10 minuten : pauze (juryberaad)
35 minuten : 5 voorleesfragmenten
10 minuten : pauze (juryberaad)
15 minuten : uitslag en sluiting
Tessa, heel veel succes op 13 februari!
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Agenda
Januari
25
26
27
31
Februari
1

2
3
7
8
10
11
13
14
15
16
17
18
27
28
Maart
1
2
6
8
10
15
22

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
Groepsbespreking (Juf Nynke neemt de groepen over)
Groep 7 en 8 EHBO-les van juf Helga
Juf Aukje jarig
Juf Nynke groep 5/6
Juf Nynke cursus cultuurcoördinator
Juf Aukje groep 5/6
Groep 7 en 8 EHBO-les van juf Helga
Remco Heite Schaaktoernooi Stellingwerf College Oosterwolde
Juf Nynke intervisie Oldeberkoop
Gemeentelijke voorronde Voorleeswedstrijd
Adviesgesprekken groep 8
’s middags onderwijsevaluatie
10-minuten gesprekken
Rapporten mee
Groep 7 en 8 EHBO-les van juf Helga
Juf Anke jarig
Voorjaarsvakantie t/m 26 februari
Luizencontrole
MR vergadering 19.00 uur
Info nr. 7
Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 (van 8.30-19.15 uur)
Juf Jorien jarig
Groep 6/7/8 Uurcultuur Posthuis Theater Heerenveen
Juf Nynke management overleg
Juf Aukje groep 5/6
Juf Nynke cursus cultuurcoördinator
Open dag

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

