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Nieuwe leerlingen
Leanne is 27 mei vier jaar geworden en hebben we mogen
verwelkomen op onze school. Wij wensen haar een heel
plezierige schooltijd toe.
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 hebben de
uitslag inmiddels ontvangen. De scores zijn dit jaar net iets lager dan het
landelijk gemiddelde. Toch zijn we erg tevreden met de resultaten!
De doorverwijzing naar de middelbare school vindt 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 heel ander beeld laat zien
dan de Friese Plaatsingswijzer kan er een heroverweging plaatsvinden.
Er heeft dit schooljaar een heroverweging plaatsgevonden.
TSO
We hebben voldoende aanmeldingen binnen gekregen om de TSO weer te kunnen organiseren
volgend schooljaar met behulp van overblijfouders. We zijn erg blij met zoveel betrokken
ouders/vrijwilligers! Volgend schooljaar blijven de kosten nog €0,75 per kind per keer. Mocht het
toch nodig zijn om dit bedrag bij te stellen, dan hoort u dat uiteraard tijdig.
Let op! Wanneer uw kind structureel overblijft op een bepaalde dag, dan willen we graag dat de
kinderen zich even afmelden bij de overblijfkrachten wanneer ze een keer niet over hoeven te
blijven!
Helaas hebben we moeten constateren dat er chocolade repen mee naar school worden genomen
om tijdens het overblijven te nuttigen. Dit is op school niet toegestaan. Gelukkig zien we ook veel
gezonde lunches voorbij komen tijdens het overblijven! Veel fruit en brood met vleeswaren of kaas
of gezonde noten, mmmm!
OV
Volgend schooljaar bestaat de oudervereniging uit de volgende leden: Mirranda Stelma, José
Versteegen en Cobie van Mourik. Erica Biemold heeft zich vanuit de OV jarenlang ingezet voor de
school en zal na dit schooljaar aftreden. Trienke Pool was sinds dit schooljaar lid van de OV en zal ook
aftreden. Wij willen beiden, in ieder geval ook langs deze weg, alvast heel erg bedanken voor alles
wat ze voor ons hebben gedaan!
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Decor commissie
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om de hoek, bij de ingang van de school, te
decoreren! Het is de bedoeling dat er een vaste decorcommissie komt die de hoek steeds aankleedt.
Het thema kan wisselen van: herfst, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst of een thema dat aansluit bij een
project van school.
Met school wordt overlegd in welk thema de hoek versierd kan worden. De decorcommissie laat
vervolgens haar eigen creativiteit er op los!
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Nynke van der Zijl.
Lekker Fit!
Uit onderzoek is gebleken dat het niet gezond is om drinkflesjes steeds opnieuw te vullen. Kinderen
mogen nieuwe flesjes water van huis meenemen. Ook het gebruik van een Doppler fles is prima.
Naast het drinken van een flesje water, is er ook altijd de mogelijkheid om water uit een beker van
school te drinken!
Schoolkorfbaltoernooi
Op woensdagmiddag 17 mei werd in Appelscha het schoolkorfbaltoernooi
weer gehouden.
Het team van Sterre, Theresia, Melissa, Fleur, Isabel, Jade, Stijn, Danny,
Kaeye en Richard heeft het zo goed gedaan, dat ze door zijn naar de
volgende ronde!
Dit zal zijn op: woensdag 14 juni 2017
Plaats is bij korfbalvereniging DTL te Hantum
Adres: Sportveld Yn é Bedelte, Doarpsstrjitte 2, 9147 BX te Hantum
Start eerste speelronde 13.30 uur
Prijsuitreiking: rond 17.15 uur. Verdere info volgt nog.
Wij willen deze toppers heel veel succes en vooral plezier toewensen!
Voorstelling groep 1/2 (herhaling)
De kleuters geven een voorstelling op vrijdagochtend 2 juni op het podium van de gymzaal in het
dorpshuis. Ze zijn druk aan het oefenen en het is dan ook meer dan de moeite waard om te komen
kijken! 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. Er zijn ook weer een aantal kinderen van onze school die mee gaan doen.
Wij willen deze kinderen heel veel succes toewensen! Door “The Daily Mile” hebben
ze in ieder geval goed getraind.
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.
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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].
Schoolreis groep 3 t/m 8
Hieronder treft u een overzicht van de ouders die in worden gezet tijdens het schoolreisje van groep
3 t/m 8. Wij hebben hierbij zoveel mogelijk rekening proberen te houden met alle wensen die er
waren. Dinsdag 11 juli willen we overdag graag nog een ouder bij groep 3/4 en een ouder bij groep
5/6. U kunt zich opgeven via info@obsdetrede.nl of aanmelden bij een van de leerkrachten.
Binnenkort ontvangen de kinderen en de begeleiders een schoolreisboekje met daarin het
programma, de tijdstippen waarop de begeleiders worden verwacht en de adressen.
Mocht u zijn ingedeeld, maar toch niet (meer) kunnen, dan horen wij dit graag spoedig. Wanneer we
niets horen, dan gaan we er vanuit dat onderstaande hulpouders er zijn.
Overzicht ouderhulp schoolreisje maandag 10 juli t/m 12 juli
Activiteit
Maandag
10 juli

Dinsdag
11 juli

Woensdag
12 juli

Aantal
lln.
21

Leerkrachten

Ouders

Nynke, Anke

Trienke

24
33

Anna (4), Griet
(4), Aukje (4)
Anke, Aukje

12

Griet

Tanja (4), Annemiek
(4), Cobie (4)
Tanja, Wilbert, Ria
Willem/Annemiek
Ria

Groep 5 en 6
Groep 7 en 8
Schoonmaken

12
21

Aukje
Nynke, Anke

Fietsen met groep 7/8
Chauffeurs groep 3 t/m 6

21
24

Begeleiding fietsen groep
7 en 8
Chauffeurs/begeleiding
bij groep 3 t/m 6
Begeleiding bosspel
groep 5 t/m 8
Groep 3 en 4

Bagage vervoeren

Mirranda
Karin, Gonnie
Tanja, Mariska, Willy

Nynke, Anke
Jorien (7), Griet
(4), Aukje (4)

Trienke
Alledien (4)

OV

Mirranda, Erica
Boodschappen

José, Erica

Mirranda, Erica

Mirranda (6), Erica
(4)

Fam. Zweepe
Arjen Jorritsma

Aanwezigheid nachten
Maandag
Team
Dinsdag
Team

Anke, Griet, Aukje, Nynke
Anke, Griet, Aukje, Nynke

OV
OV

Mirranda, Erica
Mirranda, Erica

Formatie
We zijn al een heel eind met de formatie! Wanneer dit definitief is, dan brengen we u hiervan op de
hoogte.
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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.
Schoonmaakmiddag
Dinsdagmiddag 18 juli zijn alle kinderen vrij in verband met het leegmaken en schoonmaken van
kasten/lokalen e.d. . Wij kunnen hier nog wel wat hulp bij gebruiken. Opgeven kan door te mailen
naar info@obsdetrede.nl .
Doordraaien groepen
Donderdag 20 juli gaan alle kinderen alvast naar het lokaal waar ze volgend jaar les zullen krijgen. Ze
krijgen op deze manier alvast een idee hoe het zal zijn. Welke kinderen zitten er in de klas? Welke juf
krijg ik? Allemaal spannende dingen! Om er voor te zorgen dat de kinderen hier tijdens de
zomervakantie geen of weinig last van krijgen draaien wij de groepen alvast een keer door vóór de
zomervakantie!
BSO de Kanjers
Beste ouders en/of verzorgers
Wat gaat de tijd snel! BSO de Kanjers is nu bijna 10 maanden op de Trede.
Voor je het in de gaten hebt, is er straks een schooljaar om.
Omdat het de laatste tijd mooi weer is, zijn we na ons “cracker-momentje”
vaak buiten te vinden. Dan komen er ook wel kinderen uit het dorp
meespelen. Gezellig hoor!
We wilden bloemen gaan drogen en dat kon ook best buiten, toch?
Dat was nog een hele klus, want er bleken af en toe windstoten langs te komen.
De bloemen en de droogvellen en plastic zakjes vlogen alle kanten op.
Maar uiteindelijk kregen we het voor elkaar en hebben we mooie raamhangers kunnen maken. Te
zien op het raam aan de achterkant van de school.
De BSO is er op maandag, dinsdag en donderdag middag. Er is nog ruimte op de groep, dus als u
interesse hebt, kom gerust eens binnen lopen om informatie te vragen.
Ik wil u er ook graag op attent maken, dat er een mogelijkheid is voor incidentele opvang. Bij
Kidscasa werken we dan met strippenkaarten. Dan kunt u gebruik maken van 5 of 10 keer opvang,
wanneer u dat nodig heeft. Heeft u hier interesse voor of wilt u graag wat meer hierover weten?
Kom gerust eens langs!
Groetjes Sigrid Hummel
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Handvaardigheidscircuit (OPROEP!!)
Na de zomervakantie willen we op dinsdagmiddag weer starten met het handvaardigheidscircuit en
dat zal weer voor groep 3 t/m 8 zijn!
Het is de bedoeling dat de kinderen in kleine groepjes gedurende drie weken aan een onderwerp
werken onder begeleiding van een ouder/leerkracht. Na die drie weken draaien de groepen door en
start de volgende ronde. Op deze manier komen alle kinderen gedurende het hele jaar bij de
verschillende onderdelen aan de beurt. Er zullen ook weken uitvallen door bijvoorbeeld moeder- en
vaderdag. Zodra we weten welke ouders of andere enthousiaste mensen ons willen helpen, kunnen
we een rooster maken met de data waarop het circuit plaatsvindt.
Er kunnen verschillende onderdelen aan bod komen. Het handvaardigheidsciruit zal op de
dinsdagmiddag worden gehouden van 13.15-14.15 uur.
Welke vader/moeder/opa/oma/oom/tante/buurman of buurvrouw wil ons hierbij helpen? U kunt
zich opgeven bij de leerkracht van uw kind(eren) of door te mailen naar info@obsdetrede.nl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam:
Kan wel op dinsdagmiddag van 13:15-14:15 begeleiden bij het
handvaardigheidscircuit.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda
Mei
31
31
Juni
2
2
4
5
6
7
7
8
9
14
16
18
19
20
23
27
29
29

Juf Nynke management overleg
Juf Nynke certificering 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
Fries Kampioenschap Korfbal
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
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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
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

