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Ouderenquête
Momenteel is 71% van de uitgezette enquêtes door de ouders ingevuld. U kunt de enquête nog
invullen t/m donderdagmiddag 30 maart 12.00 uur.
TSO
Kinderen die normaal gesproken op vaste dagen overblijven, moeten zich wel even afmelden bij de
overblijfkrachten wanneer ze een keer bij een vriendje of vriendinnetje blijven eten. Zo houden we
optimaal overzicht.
MR verkiezingen
In de info van 24 januari heeft een stuk over de
MR gestaan en daarbij is aangegeven dat ouders
het kenbaar konden maken wanneer ze plaats
willen nemen in de MR. Hier is geen reactie
gekomen. Na dit schooljaar zullen Arjen
Jorritsma en Alfred Pol de MR verlaten. Wij willen hen heel erg bedanken voor hun jaren lange inzet!
Vanaf het schooljaar 2017-2018 zal de MR bestaan uit: Willem Holman, Bertine van Elselo en Mariska
Zweepe.
Open dag
Op woensdag 22 maart was er weer een open dag binnen alle scholen van
Comprix. Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag met een grote opkomst! De
kinderen vonden het erg leuk, maar ook een beetje spannend, dat er zoveel
bezoekers waren.
Uurcultuur
Groep 1 en 2 zullen donderdag 30 maart een voorstelling bezoeken van Uurcultuur.
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.
Schoolfruit
In de week van 10 april ontvangen wij de laatste levering schoolfruit. Wij hebben dan 21 weken lang,
drie dagen per week, fruit ontvangen. Wilt u uw kind(eren) na deze week zelf weer fruit meegeven?
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Oudercontact (herinnering)
Dinsdag 11 april is er weer gelegenheid voor een 10 minuten gesprek. De 10minutengesprekken van april zijn in principe alleen voor ouders die iets met de
leerkracht willen bespreken. Wanneer de leerkracht iets met u wil bespreken, dan
nodigt zij u hiervoor uit. 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
morgen, 29 maart t/m dinsdag 4 april in het halletje. U kunt dus intekenen t/m 4 april, daarna is
inschrijving niet meer mogelijk.
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), via de mail mag natuurlijk ook altijd
(info@obsdetrede.nl).
Schoolvoetbaltoernooi
Dit jaar nemen wij wederom deel aan het Schoolvoetbaltoernooi van
Ooststellingwerf. Op woensdagmiddag 12 april zullen de kinderen hun
voetbaltalenten tonen op Sportpark Oostenburg in Oosterwolde. De kinderen die
zich hebben opgegeven zijn nu al erg enthousiast! We maken er een gezellige,
sportieve middag van! Uiteraard bent u welkom om de kinderen aan te
moedigen bij sportpark de Oostenburg.
De IEP Eindtoets: eindtoets voor uw kind in groep 8
Binnenkort wordt er bij de leerlingen van groep 8 de IEP-eindtoets afgenomen. Deze eindtoets meet
de taal- en rekenvaardigheid van uw kind na het doorlopen van de basisschool.
De eindtoets wordt in april afgenomen. Daarmee is het schooladvies leidend bij de toelating tot het
voortgezet onderwijs. De uitslag van de eindtoets is naast het schooladvies van de leerkracht, een
tweede, objectief gegeven die dit schooladvies moet bevestigen. Bij een hoger advies dan het advies
van de leerkracht, zal er een heroverweging plaatsvinden. De IEP Eindtoets wordt afgenomen op 18
en 19 april 2017, op 2 ochtenden van elk maximaal 2 uur. De IEP Eindtoets is een papieren eindtoets
die zodanig is samengesteld dat alle leerlingen worden uitgedaagd om te laten zien hoe vaardig zij
zijn op het gebied van taal en rekenen. De onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen worden
getoetst. De IEP Eindtoets start met makkelijke opgaven, die oplopen in niveau. Er is voor gezorgd
dat uw kind zich volledig kan concentreren op de toets. Uw kind mag in de boekjes schrijven en hoeft
dus niet met verschillende opdrachtenboekjes en antwoordformulieren te werken. Voor kinderen
met dyslexie is er een aangepaste versie.
Taal is geen struikelblok bij rekenen. Bij het maken van de IEP Eindtoets is veel aandacht besteed aan
de formulering van de opgaven. De vragen bij rekenen zijn zo opgebouwd dat kinderen die meer
moeite met taal hebben, niet struikelen over de vraagstelling. Elk overbodig detail is weggelaten, de
vraagstelling is kort en bondig en de antwoordalternatieven zijn op eenzelfde manier opgebouwd.
Feestelijke ouderavond Start 19.30 uur
Donderdag 20 april wordt de feestelijke ouderavond gehouden. De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn al
druk aan het oefenen!
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Voorstelling groep 1/2
De kleuters geven een voorstelling op vrijdagochtend 2 juni op het podium van de gymzaal in het
dorpshuis. U kunt vanaf 11.15 uur de zaal in. Groep 3 t/m 8 komt ook gezellig kijken!
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.
Herdenking 4 mei
Jaarlijks is er een herdenking van hen die in de oorlogsjaren zijn omgekomen.
Wij nemen deel aan het landelijke onderwijsproject van het Nationaal Comité 4 en
5 mei. De school heeft het oorlogsmonument bij de kerk geadopteerd. Tijdens de
herdenking op 4 mei zullen er verhalen/gedichten voorgedragen worden en zal er
een krans worden gelegd namens de basisschoolkinderen. Aan de hand van o.a.
dit monument leren de kinderen over de lokale geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog, de traditie van herdenken en de rituelen die daar bij horen. We
zullen in de klas uiteraard ook aandacht besteden aan de geschiedenis van
Meester van Hasselt. Alledien Eringa zal hier in de bovenbouw over vertellen. De
oma van Kaeye Reinders (groep 8) woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog in
Amsterdam en zal haar herinneringen, met name over de hongerwinter, met de
kinderen delen.
Tijdens de herdenking bent u als ouder zelf verantwoordelijk voor uw kind(eren). Wij hebben
gemerkt dat de betrokkenheid bij de Tweede Wereldoorlog erg groot is bij de kinderen uit de
bovenbouw. Binnenkort zal worden gekeken welke kinderen een gedicht voordragen en welke
kinderen de krans gaan leggen.
Het programma wordt op de avond zelf uitgedeeld.
Schoolzwemmen
Het schoolzwemmen voor groep 7 t/m 8 begint op vrijdag 12 mei. De kinderen gaan vanaf deze
datum iedere vrijdagmiddag, van 13:30 uur tot 14:00 uur, tot de zomervakantie zwemmen in
Haulerwijk. We gaan hier op de fiets naar toe. Vertrek vanaf school om 13:00 uur. De gymles op de
dinsdag komt hierdoor te vervallen. We zijn nog op zoek naar een ouder die mee wil fietsen! U kunt
zich opgeven bij een van de leerkrachten.
Juf Anke
Vanaf woensdag 5 april zal juf Anke iedere woensdag weer op school aan het werk zijn. Juf Jorien
staat nog gewoon voor groep 7/8. Juf Anke zal ondersteunende werkzaamheden uitvoeren.
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Schoolreis groep 3 t/m 8
Op maandag 10 juli t/m woensdag 12 juli gaan de groepen 3 t/m 8 met schoolreis naar Annen. Voor
iedere dag hebben we weer activiteiten bedacht.
De groepen 7 en 8 gaan, onder leiding van Juf Anke en juf Nynke, dit jaar weer op de fiets!
We zijn nog op zoek naar:
- Ouders die maandag 10 juli kunnen rijden voor groep 3 t/m 6.
- Ouders die mee willen helpen bij het spel voor groep 5 t/m 8 op maandagavond 10 juli.
- Ouders die woensdagochtend 12 juli mee willen helpen de groepsaccommodatie veegschoon
te maken.
- Eén ouder die maandag 10 juli begeleider wil zijn bij het fietsen (groep 7/8)
- Eén ouder die woensdag 12 juli begeleider wil zijn bij het fietsen (groep 7/8)
- Ouders die de tassen willen vervoeren op de maandag en de woensdag.
Lijkt het u leuk om te helpen, dan kunt u zich opgeven vóór 18 april door het onderstaande strookje
in te leveren op school. Wanneer u kunt rijden, graag aangeven hoeveel kinderen u kunt vervoeren.
Te zijner tijd krijgen alle kinderen een programmaboekje met daarin het schoolreisprogramma en
een overzicht van de ouders die rijden/begeleiden. Mochten er naar aanleiding van deze brief nog
vragen zijn dan horen wij dat graag.
Dag 1 maandag 10 juli


Begeleiding bij het fietsen groep 7/8:

Naam………………………………….



Chauffeurs/begeleiding bij groep 3 t/m 6:

Naam………………………pers.:



Begeleiding bij het spel ’s avonds van groep 5 t/m 8:

Naam………………………………….

Dag 2 dinsdag 12 juli Sportief programma!


Begeleiding bij groep 3/4,

Naam………………………………….



Begeleiding bij groep 5/6

Naam………………………………….



Begeleiding bij groep 7/8

Naam………………………………….

Dag 3 woensdag 12 juli opruimen en zwemmen!


Hulp bij het veegschoon maken van de accommodatie

Naam………………………………….



Begeleiding bij het fietsen groep 7/8:

Naam………………………………….



Chauffeurs groep 3 t/m 6

Naam………………………pers.:
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Ontruimingsoefening
Vanmorgen 28 maart hebben we een ontruimingsoefening gedaan. De ontruiming is prima verlopen.
Fantastische sportbijeenkomst op 6 april
Nieuwe Basketball Torens
Waar:
Sporthal De Boekhorst - LACO
Oosterwolde
Wanneer:
donderdag 6 april
18.45 - 21.00 uur
Wat:
Super basketballclinics van Henk Pieterse
(Voormalig Nederlands team speler en 2 meter
11 groot) én Rolstoelbasketball met Rob
Boskeljon
Voor wie:
Iedereen is welkom om deze clinics mee te
maken en mee te doen
Dit wordt door basketball DIO samen met de gemeente en LACO georganiseerd
vanwege de nieuwe baskets
's Avonds van 18:45 tot 21:00 uur wordt er door voormalig basketball international Henk Pieterse
een super clinic gegeven
Hij gaat iedereen met de basketball sport vermaken en iedereen kan gratis meedoen
Het is voor jong tot oud, jongens en meiden!! Iedereen is welkom om mee te doen
Daarnaast komt rolstoelbasketballer Rob Boskeljon om ook een clinic te geven, maar dan
rolstoelbasketball
Hij neemt een stapel rolstoelen mee zodat een ieder dit kan ervaren
Het is voor iedereen en je kunt gewoon gratis mee doen
Speel-o-theek de Flierefluit
Speel-o-theek de Flierefluit in Haulerwijk organiseert weer een
KINDERKLEDING & SPEELGOEDBEURS
Datum
: Zaterdag 1 april
Tijd
: van 10.00 -12.00 uur
Plaats
: Dorpshuis De Enter in Haulerwijk
Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis!
Er is veel aanbod van kinderkleding, speelgoed, kinderboeken en babyartikelen.
Leuk voor (aanstaande) ouders, grootouders, gastouders, oppas of andere nieuwsgierigen.
De speel-o-theek verkoopt hier zelf ook afgeschreven speelgoed!!!
Tevens hebben wij een leuke AANBIEDING om nu lid te worden.
Wil je zelf met spullen komen staan, er is nog plaats. Mail dan voor opgave/info met:
flierefluit@scala-welzijn.nl of bel 0516-421261.
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Agenda
Maart
29
30
31
April
5
6
6
10
11
12
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Mei
1

2
3
4
5
11
12
16 t/m 19
17
17
19
25 en 26
30
31

BHV herhalingscursus Juf Griet, Juf Anke, Juf Aukje en Juf Nynke
Groep 1/2 Uurcultuur
Juf Aukje ’s ochtends groep 5/6
Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 (van 8.30-9.15 uur)
Geen gym i.v.m. de rommelmarkt
Juf Griet en juf Anna cursus aanvankelijk leren lezen
Laatste week schoolfruit
10-minutengesprekken op uitnodiging
Schoolvoetbaltoernooi
Juf Nynke cursus cultuurcoördinator
Goede Vrijdag
Juf Griet jarig
Eerste Paasdag
Tweede Paasdag
IEP-eindtoets groep 8 deel 1
Groep 8 geen HVO
IEP-eindtoets groep 8 deel 2
Feestelijke ouderavond groep 3 t/m 8
Koningsspelen
Start meivakantie
Weer naar school
Luizencontrole
MR-vergadering om 19.30 uur
Info nr. 9
Groepsbespreking (Juf Nynke neemt de groepen over)
Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 (van 8.30-9.15 uur)
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag (alle kinderen vrij)
Juf Nynke ICC intervisie
Groep 7/8 zwemles Haulewelle 13.00 vertrek met fiets van school
Avondvierdaagse Haulerwijk
Juf Nynke studie tweedaagse Comprix
Bankbattle groep 7/8
Groep 7/8 zwemles Haulewelle 13.00 vertrek met fiets van school
Hemelvaart (kinderen vrij)
Info nr. 10
Juf Nynke cursus cultuurcoördinator

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

