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2017-2018

Nieuwe leerlingen
Maeve is 18 april vier jaar geworden en hebben we mogen
verwelkomen op onze school. Wij wensen haar een heel
plezierige schooltijd toe.
Formatie
Juf Jennie, intern begeleidster, heeft besloten om gebruikt te maken van de vertrekregeling van
Comprix en zal ons aan het eind van dit schooljaar verlaten. Dit betekent dat er een vacature komt
voor de IB werkzaamheden vanaf het schooljaar 2017-2018. Wij willen juf Jennie alvast een prachtige
tijd toewensen en bedanken haar voor al haar inzet.
Voor volgend schooljaar blijft de formatie gelijk als dit jaar. Hoe de leerkrachten precies in worden
gezet moeten we nog bespreken. Zodra dit bekend is, hoort dit uiteraard.
Oproep overblijfkrachten
Volgend schooljaar zullen er wederom veel kinderen structureel overblijven op de maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag. Op maandag, dinsdag en donderdag willen we met twee overblijfkrachten
gaan werken. Op die manier is er altijd genoeg begeleiding, ook wanneer er kinderen onverwacht of
incidenteel overblijven. We verwachten dat de overblijf kosten, net als dit schooljaar, op €0,75 per
leerling per keer blijven.
Wij zijn nog op zoek naar overblijfkrachten die ingezet kunnen worden op de maandag en om de
vrijdag of als reserve voor een van de overblijfdagen. De overblijfkrachten komen om 11.50 uur op
school en om 13.00 uur neemt een leerkracht de pleinwacht weer over. Overblijfkrachten moeten
een verklaring van goed gedrag inleveren. De kosten van de verklaring kan worden gedeclareerd bij
ons. Overblijfkrachten krijgen een vrijwilligersvergoeding van €6,- per keer.
Wij hopen op een aantal aanmeldingen!! Kinderen van overblijfkrachten hoeven uiteraard niet te
betalen voor het overblijven.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overblijven
Naam: ----------------------------------------------------------------0 Ik kan op maandag overblijven.
0 Ik kan om de vrijdag overblijven.
0 Ik kan reserve overblijfkracht zijn op: maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag
Graag vóór 12 mei inleveren of mailen naar Nynke. (info@obsdetrede.nl)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dodenherdenking
Dit jaar worden er meerdere verhalen verteld aan de kinderen van de bovenbouw over de Tweede
Wereld Oorlog. De moeder van Tessa heeft gisteren over Meester van Hasselt verteld en de oma van
Kaeye vertelt donderdag dat ze als klein meisje 6 weken naar Haule kwam in verband met de
hongersnood in het westen van ons land. We zullen ook weer stil staan bij de personen die op het
oorlogsmonument staan. Dit jaar in het bijzonder bij Markus Assies. Op 4 mei zullen we weer bij de
herdenking zijn in het dorp, u toch ook?
Uitslag leerling enquête
In de dorpskrant heeft u kunnen lezen dat de uitslag van onze leerling
enquête binnen is. De leerlingen van groep 5 t/m 8 geven de school de
hoogste cijfers op de volgende onderdelen:
 Pestbeleid
 Sociale veiligheid
 Schoolklimaat
 Pedagogisch handelen
De leerlingen geven ook aan graag meer mee te willen denken en praten over schoolzaken.
Dit kan door een leerlingenraad op te zetten en dit nemen wij dan ook mee in het jaarplan 20172018. Een leerlingenraad is een goede manier voor de kinderen om hun ideeën en meningen in te
brengen en voor de school om er iets mee te doen. Door middel van de leerlingenraad kunnen
leerlingen actief meedenken, meepraten en meebeslissen over datgene wat er met hen en rond hen
gebeurt op school. Hiermee stimuleren we de verantwoordelijkheid van de leerlingen en tevens het
samen werken aan zaken die de school aangaan.
Gemiddeld geven de kinderen de school een rapportcijfer van 8,4 en daar zijn we enorm trots op!
Uitslag ouderenquête
In de maanden februari en maart heeft ieder gezin een digitale uitnodiging gehad om de
ouderenquête in te vullen. 73% van de gezinnen heeft de vragenlijst ingevuld en daar willen we
iedereen heel hartelijk voor danken.
We zijn zeer tevreden over de uitslag en kunnen dan ook met trots noemen dat onze school
gemiddeld wordt gewaardeerd met het cijfer 9!
De hoogst scorende onderdelen waren:
- Sociale veiligheid
- Afstemming
- Schoolklimaat
Er werd ook gevraagd of u behoefte heeft aan een continurooster. 30% van de gezinnen gaven aan
dit graag te willen en dat biedt te weinig draagvlak om dat te organiseren.
We hebben samen met de MR besloten om voortaan jaarlijks te peilen bij de gezinnen met kinderen
uit groep 1 t/m 7 of er behoefte is aan een continurooster.
Komend schooljaar zullen de schooltijden dus hetzelfde zijn als dit schooljaar.
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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
maandag komt hierdoor te vervallen. Indien het slecht weer is, bepaalt de leerkracht of het
zwemmen wel of niet door gaat.

Uitslag IEP-eindtoets groep 8
Op 18 en 19 april hebben de kinderen uit groep 8 de IEP-eindtoets gemaakt.
Gedurende twee ochtenden kregen de kinderen vragen op het gebied van
spelling, begrijpend lezen, taal en rekenen.
We zijn tevreden over de opzet en het verloop van de toets. De kinderen en
hun ouders ontvangen de uitslag in week 20.
Sinds vorig schooljaar vindt de doorverwijzing naar de middelbare school plaats aan de hand van de
Friese Plaatsingswijzer. Hier komen alle cito-scores vanaf groep 6 in te staan, waardoor een goed
beeld ontstaat van het niveau van de leerlingen. Wanneer de IEP-eindtoets een veel hogere score
laat zien dan de Friese Plaatsingswijzer kan er een heroverweging plaatsvinden.
Bankbattle
Op 17 mei doet de bovenbouw mee aan de BankBattle. Ze gaan de strijd aan met andere scholen
voor wat betreft hun parate kennis en computervaardigheden. Bijzonderheid daarbij is dat gebruik
van internetverbindingen het mogelijk maakt om per klas actief deel te nemen vanuit de eigen
vertrouwde klas- c.q. computerlokaal.
Het succesvol afronden van BankBattle vereist tactiek, strategie en vooral klassikaal samenspel.
Alle deelnemende klassen starten (internet gestuurd) exact op hetzelfde tijdstip met het uitvoeren
van praktijkopdrachten en het beantwoorden van vragen. Deze hebben betrekking tot o.a.
schoolvakken, muziek, computers, techniek, radio, televisie en internet.
Uiteindelijk resulteert dit na ongeveer anderhalf uur hard werken in een eindopdracht waarvan de
oplossing moet worden opgeslagen in de digitale
BankBattleKluis. De klas die de oplossing als eerste correct
heeft weten in te voeren is de winnaar.
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Schoolkorfbaltoernooi
Op woensdagmiddag 17 mei zal in Appelscha het schoolkorfbaltoernooi weer worden gehouden.
De Trede 2, 3 en 4 vertrekken om 12.30 uur vanaf school.
De Trede 1 en 5 vertrekken om 13.15 uur vanaf school.
De Trede 1
Veld 1
Poule A
Spelers: Sterre, Theresia, Melissa, Fleur, Isabel, Jade, Elin, Stijn, Danny, Kaeye en Richard
Coach: Juf Anke, Erika/Ronald, Sietske/Arjen
14.10 De Tjongeling 1 - De Trede 1
14.50 De Trede 1
- De Riemsloot 1
15.50 nr. 3 Poule A - nr. 3 Poule B
16.10 nr. 1 Poule A - nr. 2 Poule B
16.30 nr. 1 Poule B - nr. 2 Poule A
Rijders heen: Juf Anke, fam. Brouwer, fam. Jorritsma
Rijders terug: fam. Jonkman, fam. Jorritsma, fam. Brouwer
De Trede 2
Veld 8
Poule L
Spelers: Celina, Floortje, Laura, Yoran en Lars K.
Coach: Juf Jorien, Hendrien
13.30 De Tjongeling 5 - De Trede 2
14.50 De Trede 2
- Mr. KJ Dijkstra 3
15.50 De Trede 2
- De Riemsloot 6
Rijders heen: juf Jorien, fam. Schotanus
Rijders terug: fam. Tjoelker
De Trede 3
veld 14/15
Poule S
Spelers: Nicky, Mirte, Jolin, Anouk en Thomas
Coach: Miranda en Alja
13.50 De Trede 3
- De Akker 6 veld 15
14.30 Boekhorst 5
- De Trede 3 veld 14
15.10 De Schalmei 4 - De Trede 3 veld 14
Rijders heen: fam. Stelma (Thomas), fam. Zweepe
Rijders terug: fam. Stelma (Thomas)
De Trede 4
veld 20/21
Poule AC
Spelers: Emma, Adaja, Tessa, Damian, Mike en Joost
Coach: Juf Griet, Thea
13.50 De Trede 4
- Boekhorst 9 veld 21
14.30 De Toekan 17 - De Trede 4 veld 20
15.10 It Twaspan 5 - De Trede 4 veld 20
Rijders heen: juf Anna, fam. Veenstra
Rijders terug: fam. Schaaij, fam. Brander
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De Trede 5
veld 21/22
Poule AG
Spelers: Rutger, Giovanni, Ross en Steyn
Coach: Juf Anna
14.30 Boekhorst 11 - De Trede 5 veld 21
15.30 t Startblok 11 - De Trede 5 veld 22
16.10 De Trede 5
- De Akker 12 veld 21
Rijders heen: Juf Griet, fam. Boonstra
Rijders terug: fam. Frans
Parkeren: Parkeerplaatsen in Appelscha
Scheidsrechters: Geertje Stelma en Thea Veenstra.
Coaches:
Zorgen ervoor dat het team 5 min. voor aanvang van de wedstrijd bij het veld staat.
De prijsuitreiking is rond 17.00 uur.
Mochten er ouders zijn die hun kind na de laatste wedstrijd op eigen gelegenheid mee terug nemen,
dan graag het kind afmelden bij de coach.
Voorstelling groep 1/2 (herhaling)
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!
Rode loper Run
Op woensdag 7 juni 2017 wordt vanaf 18 uur voor alle scholieren van de Ooststellingwerver
basisscholen de Rode Loper in het centrum van Oosterwolde gehouden. Het parcours is voor de
achtste keer al in het centrum van Oosterwolde (De Brink, Weemeweg, Kuipenstreek, weg voor het
gemeentehuis langs, ‘t Oost). De wedstrijden zijn onderverdeeld in jongens,
meisjes en leeftijdscategorieën. De jongsten lopen 1 ronde van 600 meter de
oudsten 2 ronden van in totaal 1200 meter.
Er wordt per categorie een individueel klassement opgemaakt. De eerste drie
ontvangen een prijs.
In april/mei worden de inschrijfformulieren uitgedeeld. Kinderen die mee willen
doen leveren dit formulier weer in op school.
Schoolfotograaf
Donderdagmiddag 8 juni komt de schoolfotograaf. De foto’s worden gemaakt door Fotografie
Wiersma uit Heerenveen. Er zullen groepsfoto’s, een schoolfoto en een teamfoto worden gemaakt.
Wij verzoeken u vriendelijk uw kind(eren) vrolijke/kleurrijke kleding aan te trekken.
Avondvierdaagse
Binnenkort ontvangt u informatie over de Avondvierdaagse. Dit wordt door ouders van onze school
georganiseerd.
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Oudercontact
Dinsdag 4 juli 2017 is er weer gelegenheid voor een 10 minuten gesprek. 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 21.00 uur. De
intekenlijst hangt vanaf maandag 19 juni weer in het halletje. U kunt intekenen
van 19 t/m 23 juni, 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].
HVO-GVO 2017-2018
We hebben de opgave formulieren binnen van alle kinderen uit de groepen 5 t/m 7 en er zijn te
weinig aanmeldingen voor GVO. Vandaar dat er volgend schooljaar, net als dit schooljaar, alleen HVO
lessen zullen worden gegeven in groep 6 t/m 8.
Agenda
Mei
3
4
4
5
10
11
12
12
14
17
17
17
19
23
25 en 26
30
31
31
Juni
2
2
4
5
6
7
7
8
9

Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 (van 8.30-9.15 uur)
Dodenherdenking
Overleg TSO 14.30 uur
Bevrijdingsdag (alle kinderen vrij)
Juf Nynke Techniekbijeenkomst
Juf Nynke ICC intervisie
Groep 7/8 zwemles Haulewelle 13.00 vertrek met fiets van school
Teamuitje (Escaperoom Leeuwarden)
Moederdag
Juf Nynke studie tweedaagse Comprix
Bankbattle groep 7/8
Schoolkorfbaltoernooi
Groep 7/8 zwemles Haulewelle 13.00 vertrek met fiets van school
Juf Nynke ’s ochtends werkgroep personeel
Hemelvaart (kinderen vrij)
Info nr. 10
Juf Nynke management overleg
Juf Nynke cursus cultuurcoördinator
Voorstelling groep 1/2! Vanaf 11.15 uur
Groep 7/8 zwemles Haulewelle 13.00 vertrek met fiets van school
Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag (alle kinderen vrij)
MR vergadering 19.00 uur
Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 (van 8.30-9.15 uur)
Rodeloperrun
Schoolfotograaf
Groep 7/8 zwemles Haulewelle 13.00 vertrek met fiets van school
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16
18
19
20
23
27
29
29
30
Juli
1
4
5
7
10 t/m 12
14
17
18
18
21

Groep 7/8 zwemles Haulewelle 13.00 vertrek met fiets van school
Vaderdag
Start inschrijving 10-minutengesprekken
Evaluatie en voorbereidingsvergadering (kinderen ’s middags vrij)
Groep 7/8 zwemles Haulewelle 13.00 vertrek met fiets van school
Info nr. 11
Groepsoverdracht (juf Nynke neemt de groepen over)
Bijeenkomst Stellingwerfcollege nieuwe brugklasleerlingen en ouders OVB
Groep 7/8 zwemles Haulewelle 13.00 vertrek met fiets van school
Juf Grietje jarig
10-minutengesprekken
Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 (van 8.30-9.15 uur)
Groep 7/8 zwemles Haulewelle 13.00 vertrek met fiets van school
Schoolreis groep 3 t/m 8
Rapporten mee
Afscheidsavond groep 8
Info nr. 12
Opruimmiddag (kinderen ’s middags vrij!)
Laatste schooldag (kinderen om 11:00 uur vrij)

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

