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Schooltijden
In de vorige info hebben wij een oproep gedaan aan alle ouders om er voor te zorgen dat uw
kind(eren) op tijd op school zijn. Daarnaast vroegen we of de ouders van groep 3 t/m 8 buiten
afscheid willen nemen van hun kind(eren) en niet meer binnen i.v.m. het tijdig starten van de lessen
en de rust in de gang. We vinden het ontzettend fijn om te merken dat ouders hier zo serieus mee
om gaan en merken dan ook een groot verschil. Top!
Onderwijsevaluatie
Op woensdag 15-02-2017 hadden we de onderwijsevaluatie. Tijdens deze vergadering hebben we
het onderwijs van het afgelopen halfjaar geëvalueerd. We zijn trots op de hoge resultaten m.b.t.
begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen. Woordenschat en spelling vielen in de hoogste
groepen wat tegen. Deze twee vakgebieden komen tijdens de teamvergaderingen weer aan bod. Op
het gebied van woordenschat hebben we geconstateerd dat er maar weinig woorden van de cito
toets voorkomen in onze methode. We hebben besloten om het aanbod van woordenschat uit te
breiden met een extra werkboekje. Daarnaast is er een computerprogramma, behorende bij de
methode, geïnstalleerd waarmee kinderen kunnen oefenen. Op het gebied van spelling hebben we
ook al verschillende acties uitgezet. Aan het eind van dit schooljaar vindt er opnieuw een
onderwijsevaluatie plaats en zullen we bekijken of onze aanpak effectief is geweest. Volgend
schooljaar gaan we ons oriënteren op een nieuwe taalmethode.
Enquêtes
Deze week wordt er weer een ouderenquête verspreid. Dit wordt gedaan,
omdat we graag willen we weten wat u als ouder van onze school vindt,
zodat we daar, waar mogelijk, rekening mee kunnen houden. Daarbij valt
te denken aan beleidsvoornemens voor de komende schooljaren.
De vragenlijst kan op de computer ingevuld worden. Hiervoor krijgt u
binnenkort een e-mail met daarin de benodigde gegevens om de digitale
enquête in te vullen. Mocht u thuis niet in de gelegenheid zijn om dit te
doen, dan bieden wij op school de mogelijkheid om het hier op de
computer in te vullen.
Naast de ouderenquête wordt er ook een leerling- en leerkrachtenquête afgenomen. Ook deze
uitkomsten worden, waar mogelijk, meegenomen in de beleidsvoornemens voor de komende jaren.
Leerzame site
Op www.leestrainer.nl is het mogelijk om allerlei vakgebieden te oefenen voor groep 1 t/m 8.
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Uurcultuur
Groep 1/2 bezoekt Boer Boris
Boer Boris woont op een boerderij. Hij heeft allerlei dieren, machines en een moestuin. Vandaag
krijgt hij een bijzondere brief. Er komen twee inspecteurs op bezoek. Oei, dat is spannend. Boer Boris
moet het beste van zichzelf en de boerderij laten zien. Maar wat is het beste? Zusje Sam schiet te
hulp en samen gaan ze keihard aan het werk.
Een humoristische, muzikale en beeldende voorstelling over je best doen, iets durven en trots zijn op
jezelf. Én over de vraag of worteltjes mama’s hebben en hoe kippen gouden eieren leggen
Groep 6 t/m 8 bezoekt Mama Gazoline
De waanzinnige achtbaanrit van een jongen en zijn moeder. Een moeder is
een moeder. Maar geen moeder is gelijk ….Er zijn heel gewone moeders,
maar de moeder van deze jongen is anders. Ze is overal en nergens en
beleeft wel héél veel. Daarover stuurt ze hem de mooiste brieven, vol met
avonturen. Zelfs de jongen weet soms niet meer wat wel waar is en wat
niet. Stap maar in en maak deze waanzinnige achtbaanrit mee.
Mama Gazoline is een muzikale en beeldende vertelling over de pret en
verwarring die ontstaat wanneer je niet meer weet wat waar is en wat niet.
Voorleeswedstrijd
Zoals u waarschijnlijk wel hebt gehoord, mag Tessa de Vos door naar de gemeentelijke finale van de
voorleeswedstrijd! 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.
Kandidaten die doorgaan naar de provinciale finale moeten een nieuw fragment kiezen uit hetzelfde
boek of uit een ander boek. Dit fragment mogen ze als ze willen ook tijdens de landelijke finale
voorlezen.
De gemeentelijke finale avond staat gepland op:
Dinsdag 14 maart – 19.00 u. – Bibliotheek Oosterwolde (deur open
vanaf 18.45 u.)
Het programma voor de finale avond ziet er globaal als volgt uit:
30 minuten : 4 voorleesfragmenten
10 minuten : pauze (juryberaad)
30 minuten : 4 voorleesfragmenten
30 minuten : pauze (juryberaad) en goochelshow Minze Dijksma
15 minuten : uitslag en sluiting
Tessa, heel veel succes op 14 maart!
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Open dag
Op woensdag 22 maart is er weer een open dag binnen alle scholen
van Comperio. Op deze dag stellen alle scholen hun deuren open om
belangstellenden de school te laten zien. Tussen 8.30 en 12.00 zijn
geïnteresseerden van harte welkom om de school te bekijken.
Tijdens deze ochtend kunt u ook in de klassen kijken, om een les bij
te wonen. Juf Nynke van der Zijl, directrice, kan belangstellenden
dan rondleiden en informatie geven over hoe er op onze school
wordt gewerkt. Binnenkort verschijnt op onze website en
Facebookpagina het programma van deze dag! Wij hopen op een
grote opkomst! Tijdens deze ochtend staat er koffie/thee en wat
lekkers voor u klaar.
Feestelijke ouderavond Start 19.30 uur
Donderdag 20 april wordt de feestelijke ouderavond gehouden. Op deze avond is er ook weer een
verloting. Wij zouden u willen vragen om een prijsje voor deze verloting aan de kinderen mee te
geven, zodat het aantal te verloten prijsjes groter wordt. U kunt uw kind(eren) van maandag 10 april
tot en met vrijdag 14 april de prijsjes meegeven naar school.
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bijdrage.
Wanneer worden de leerlingen op school verwacht:
Groep 3 t/m 6 om 18:30 uur.
Groep 7 t/m 8 om 18:45 uur.
De kinderen blijven tijdens het schminken in de school. Ze gaan onder begeleiding van de
leerkracht(en) naar het dorpshuis.
Wij stellen het op prijs dat alle kinderen na afloop van de feestelijke ouderavond naar huis gaan. Het
is niet de bedoeling dat de kinderen dan nog op het toneel komen, dit om eventuele ongelukjes te
voorkomen. Denkt u er verder ook aan om meegebrachte spullen gelijk mee naar huis te nemen?
In verband met de veiligheid kunnen wij niet met groep 1 t/m 8 gezamenlijk de feestelijke
ouderavond vieren. De kleuters zullen deze avond geen voorstelling geven, maar zullen dit aan het
eind van een ochtend doen. Wij begrijpen het heel goed dat het nog gezelliger is wanneer alle
groepen gezamenlijk de feestelijke ouderavond vieren, maar veiligheid gaat voor. Wij hopen op uw
begrip.
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Koningsspelen 21-04-2017
In verband met de feestelijke ouderavond beginnen we de dag om 9:30 uur en
sluiten we af met een lunch. De kinderen zijn om 13:00 uur vrij, groep 5 t/m 8 is ’s
middags ook vrij.
Oud en jong door elkaar zullen samen meedoen aan gezellige spelletjes uit
grootmoeders tijd. Vanaf 9:30 uur zijn de ouders en andere belangstellenden ook
van harte welkom! Gedurende de dag krijgen de kinderen voldoende drinken e.d.
Een pauzehap is dus niet nodig.
Schoolreis
Op 12 t/m 14 juli staat het schoolreisje van groep 3 t/m 8 gepland. Dit jaar gaan we naar Annen.
Verdere info over de schoolreisjes volgt nog. De kinderen krijgen een week voor de tijd een
programmaboekje, zodat iedereen thuis al mooi kan zien wat de bedoeling is.
De kleuters gaan dit jaar naar Appelscha. Verdere info volgt.
Rapporten
Voor de voorjaarsvakantie hebben alle kinderen hun rapport mee naar huis gekregen. Wanneer alle
belangstellenden het rapport hebben bewonderd, mogen de kinderen het weer meenemen naar
school.
Nieuws uit de middenbouw
De kinderen uit groep 4 en 5 zijn volop bezig met
het leren van de tafels.
In groep 5 worden alle tafels al aangeboden en in
groep 4 de tafels 1 t/m 5. Op internet zijn vele
sites te vinden om de tafels online te oefenen. Dit
kan natuurlijk ook samen met mama en/of papa
aan de keukentafel of in de auto.
In groep 4 wordt er flink geoefend met het leren
klokkijken. Ze leren momenteel het volgende:
- Hele uren
- Halve uren
- Kwartieren
- 5 voor/5 over
- 10 voor/ 10 over
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EHBO-lessen
Vrijdag 17-02-2017 was alweer de laatste EHBO-les van juf Helga van den
Berg. Wij willen haar heel erg bedanken voor de leerzame lessen! Tijdens de
feestelijke ouderavond zal ze de EHBO-diploma’s aan groep 8 uitreiken.
Subsidie muziekonderwijs
Onze school heeft een subsidieaanvraag gedaan bij de regeling Impuls
Muziekonderwijs. We zijn als school heel erg blij dat de aanvraag is
gehonoreerd. Met ingang van 1 augustus is er een subsidiebedrag toegekend
van € 10.000,- In samenwerking met Kunst en Coo gaan we bekijken hoe we
ons muziekonderwijs de komende 3 jaar een positieve impuls gaan geven.
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TSO (herhaling)
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 10 februari graag inleveren op school bij de leerkracht.)
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Agenda
Maart
1
2
3
6
8
10
12
15
17
22
23
24
28
29
30
April
5
6
10
11
12
14
15
16
17

Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 (van 8.30-9.15 uur)
Juf Jorien jarig
Juf Aukje groep 5/6
Juf Nynke groep 3/4
Juf Nynke groep ’s ochtends groep 3/4 en ’s middags 3/4/5
Groep 6/7/8 Uurcultuur Posthuis Theater Heerenveen
Juf Nynke management overleg
Juf Aukje groep 5/6
Juf Nynke jarig
Juf Nynke cursus cultuurcoördinator
Juf Nynke AVS congres
Juf Aukje groep 5/6
Open dag
Juf Nynke werkgroep personeel
Juf Aukje ’s ochtends groep 5/6
Info nr. 8
MR vergadering
Groep 1/2 Uurcultuur
Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 (van 8.30-9.15 uur)
Juf Griet en juf Anna cursus aanvankelijk leren lezen
Laatste week schoolfruit
10-minutengesprekken op uitnodiging
Juf Nynke cursus cultuurcoördinator
Goede Vrijdag
Juf Griet jarig
Eerste Paasdag
Tweede Paasdag

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

