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Info nr. 11

2017-2018

Nieuwe leerlingen
Angela, Hidde en Yke worden binnenkort vier jaar en zullen
starten bij de kleuters. Demian en Rowin komen tegenover de
school te wonen. Rowin komt volgend jaar in groep 3 en Demian
in groep 5. Wij wensen deze kinderen en hun ouders heel veel
plezier bij ons op school!
Formatie
De formatie is rond voor volgend schooljaar! Meester Roy zal op dinsdag en woensdag lesgeven aan
groep 7/8, naast juf Anke. Juf Amarens blijft ook nog wat langer bij ons en zal op donderdag en
vrijdag groep 1/2 lesgeven.
Het overzicht komt er dan als volgt uit te zien:
Groep 1/2:
Groep 3/4:
Groep 5/6:
Groep 7/8:
Juf Nynke:
IB:

Juf Wilmar: Maandag, dinsdag en woensdag
Juf Amarens: Donderdag en vrijdag
Juf Griet: maandag, dinsdag en woensdag om de week.
Juf Anna: woensdag om de week en donderdag en vrijdag.
Juf Aukje: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Juf Jorien: maandag
Juf Anke: maandag, donderdag en vrijdag
Meester Roy: dinsdag en woensdag
Directietaken: ma, di, do en vrij.
Juf Mirjam

Meester Roy komt donderdag 19 juli langs om kennis te maken met de kinderen. In de eerst
volgende info zal hij zichzelf aan u voorstellen.
Schoolfotograaf
Alle kinderen hebben deze week een kaartje mee naar huis gekregen waar een inlogcode op staat.
Via de website kunt u de foto’s bekijken en bestellen.
Bijenproject
In de afgelopen weken zijn de kinderen bij ons op school
enthousiast bezig geweest met het bijenproject.
Wat doet een bij? Hoe ziet een bijenkast eruit? Wat zit er in de
verschillende raten? Waarom hebben bijen bloemen nodig? De
groepen 7 en 8 gingen samen met de kleuters aan de slag en
maakten de opdrachten die op de doekaarten stonden. Groep
3/4 werkte samen met groep 5/6!
De kinderen hebben geleerd dat bijen ontzettend belangrijk zijn
voor de natuur. Bijen kunnen niet zonder bloemen en veel
bloemen niet zonder bijen. Behalve bijen zijn er nog een heleboel
andere insecten die bloemen bezoeken om honing te snoepen of stuifmeel te verzamelen. Stuifmeel
is heel belangrijk voedsel voor bijna alle insecten.
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Dat er maar één soort honingbij is en dat er wel driehonderd wilde bijen in Nederland zijn wisten de
meeste kinderen ook nog niet.
Er werd tijdens het project ook gedanst door de kinderen! Het is namelijk zo dat wanneer bijen
nieuwe bloemen ontdekken, ze die ontdekking vertellen door middel van een dans. Hoe harder de
bijen dansen, hoe dichterbij de bloemen te vinden zijn. Hoe meer ze met hun kontje zwaaien hoe
groter de nieuwe nectarbron is. Ook kunnen ze al zwaaiend en draaiend elkaar duidelijk maken welke
kan ze op moeten vliegen. Onze kinderen kregen dan ook de opdracht om drie nepbloemen te
verstoppen en zonder woorden uit te leggen waar de bloemen met honing en stuifmeel staan. Dit
werd al dansend, zwaaiend en wijzend gedaan en uiteindelijk wisten ze elkaar duidelijk te maken
waar de bloemen stonden.
De kinderen weten nu hoe belangrijk de bijen zijn en dat we ze best een handje kunnen helpen door
te zorgen voor voldoende voedsel en nestplaatsen, door bijvoorbeeld een insectenhotel op te
hangen! Kortom: een leerzaam project!
Juf Grietje bedankt.
Juf Grietje heeft ons ook dit jaar weer enorm geholpen op verschillende
gebieden. Iedere dinsdag was ze, op vrijwillige basis, op school aanwezig.
Van het begeleiden van groepjes kinderen tot opruimen en schoonmaken.
Wij willen haar ontzettend bedanken voor haar inzet en zijn blij dat ze ons
volgend schooljaar ook weer komt helpen.
TSO feest
Heeft uw kind(eren) het briefje nog niet ingeleverd voor het TSO feest op donderdag 19 juli, dan kan
dit nog! Wilt u het uiterlijk deze week doorgeven?
Doordraaien groepen (herhaling)
Donderdag 19 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!
Laatste schooldag
De laatste schooldag wordt ieder jaar georganiseerd door de kinderen uit groep 8. Het thema dit jaar
is “Fantasie”. Uiteraard mag iedereen verkleed naar school komen!
Berichtje van Sigrid Hummel (Medewerkster Voor Dag en Dou)
Zoals u in eerdere nieuwsbrieven hebt kunnen lezen, gaat de bso in Haule nu echt sluiten. Jammer,
maar begrijpelijk. Ik heb ervoor gekozen om te stoppen met het bso werk. De combinatie van twee
banen bleek voor mij toch wel pittig. Maar ik heb het met heel veel plezier en liefde gedaan. Ik heb
twee fantastische jaren in Haule mogen meemaken, op deze gezellige en knusse school. Die
herinneringen zal ik koesteren. Herinneringen met de kinderen van de bso, met alle leuke activiteiten
die we hebben gedaan en de gesprekken die we met elkaar hebben gehad. Je leert elkaar goed
kennen en dan bouw je een heel fijne band op. Maar ook herinneringen aan de andere kinderen, die
niet naar de bso gaan. Hoe leuk is het dat je naar de kapper bent geweest en één van de meiden uit
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groep 6 tegen je zegt dat je haar er mooi uitziet. Of als een kleuter naar je toekomt om te vragen hoe
het met je gaat, nadat je in het ziekenhuis hebt gelegen. Het zijn de kleine dingen die het doen!
Donderdag 19 juli is de laatste bso middag op de Trede. Daarna zal ik verder gaan met mijn baan als
peuterleidster in Drachten. Ik wens iedereen een heel mooie vakantie toe en wens iedereen het
allerbeste voor de toekomst.
Schoolontwikkeling
Vanuit het schoolplan wordt jaarlijks een jaarplan gemaakt. Hierin staat concreet omschreven
waaraan we dat schooljaar zullen gaan werken.
Hieronder volgt een terugblik van het jaarplan over het schooljaar 2017-2018.
Tussenopbrengsten
De tussen- en eindopbrengsten (cito) zijn gewaardeerd en geanalyseerd en verwerkt in het
document “Zelfevaluatie Midden” en “Zelfevaluatie Eind”. Door dit document is een snelle
interventie op groeps- en/of schoolniveau mogelijk. Zorgbehoefte/ondersteuning vroegtijdig
signaleren door onder ander gebruik te maken van ons leerlingvolgsysteem op cognitief (Cito) en
sociaal-emotioneel (Zien!) gebied.
Spelling en Woordenschat blijven aandachtspunten. Volgend schooljaar zullen we starten met een
nieuwe methode voor taal, spelling en woordenschat.
De eindopbrengsten van groep 8 (IEP-eindtoets) lagen ruim boven het landelijk gemiddelde.
Taalmethode
Naar aanleiding van analyses van toets- en observatie gegevens hebben we een nieuwe taalmethode
uitgezocht; Staal. Deze taalmethode biedt een aanbod op het gebied van taal, spelling en
woordenschat. Volgend schooljaar start de implementatie fase.
Techniek
Dit schooljaar zijn er techniekkaarten/praktijkkaarten bij onze methode gemaakt door onze
techniekcoach. Doel is om de theorie praktisch te maken. Volgend schooljaar gaan we deze kaarten
uittesten.
Lestijden
Er is een informatie avond gehouden voor alle ouders en een enquête uitgedeeld om te kijken of er
behoefte is aan een continurooster. De uitslag is samen met de MR bekeken en er was een
meerderheid van de ouders voor het continurooster. Volgend schooljaar zullen we hiermee starten.
Meer- en hoogbegaafdheid
We werken volgens het handboek meer- en hoogbegaafdheid. In het schooljaar 2017-2018 hebben
we dit voortgezet. Dit schooljaar hebben we ook een gesprek gehad met een leerkracht van het
Comprix College om te bekijken of we ons aanbod voor de betere leerlingen aan kunnen vullen. Anke
heeft dit schooljaar ingevallen op het Comprix College en daarmee ervaring opgedaan van de
werkwijze aldaar. Tevens heeft een aantal leerkrachten de workshop “Maar juf, ik heb alles al af!”
gevolgd. Dit alles heeft er in geresulteerd dat we volgend schooljaar willen experimenteren met het
aanbod van “Ben jij een Cheetah”. Dit is een boek dat is geschreven door een hoogbegaafde leerling
en daar zijn werkbladen/oefeningen bij gemaakt. Het boek is bedoeld voor (vermoedelijk)
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hoogbegaafde kinderen als steuntje in de rug. Dit boek biedt ons de gelegenheid om met
kinderen in gesprek te gaan over de uitdagingen waar zij tegenaan lopen.
Voorbereidend lezen
In het schooljaar 2016-2017 hebben we ons georiënteerd op een nieuwe methode voor het
voorbereidend leesonderwijs bij de kleuters. Er wordt bij ons op school veel gebruik gemaakt van het
aanbod van “Kleuteruniversiteit”. Om er voor te zorgen dat alle doelen worden behaald hebben we
gezocht naar een goed registratie- en plansysteem. Leerkrachten kunnen zo de doelen plannen en een
passende activiteit uitkiezen. Op deze manier kunnen we goed aansluiten bij de belevingswereld van
de kinderen en bij hetgeen wat er op dat moment speelt. In het schooljaar 2017-2018 is DORR
geïmplementeerd.
Missie/visie
De visie van de school heeft een update ondergaan en is besproken in de MR. Wanneer deze
helemaal is vastgesteld, zal het op worden genomen in de schoolgids en op onze website komen te
staan.
ICT
Dit schooljaar hebben we 15 Chromebooks van de OV gekregen. Dat betekent dat alle leerlingen van
groep 5 t/m groep 8 nu een Chromebook hebben. Dit jaar zijn we gestart met de verwerkingssoftware
van onze rekenmethode Pluspunt. Volgend schooljaar gaan we dit verder uitbouwen. Er wordt
hierdoor steeds minder gewerkt in werkboeken. Voordeel: kinderen krijgen gelijk feedback en tips
vanuit het programma. De differentiatie mogelijkheden worden hierdoor ook vergroot.
Enquêtes
In het schooljaar 2017-2018 worden er weer WMK-enquêtes afgenomen bij de leerlingen (groep 5
t/m 8), de ouders en de teamleden.
Leerlingenraad
Dit schooljaar zijn we gestart met een leerlingenraad. De betrokkenheid van de kinderen bij de
school wordt hiermee vergroot en is een groot succes gebleken. We zullen dit de komende jaren
voortzetten.
Teamleren
Dit jaar zijn we gestart met Teamleren. Doel hiervan is samen leren en collegiale
gesprekken/bezoeken bevorderen. Er waren drie leerteams: Techniek, DORR en Met sprongen
Vooruit (rekenen). Dit jaar verliep dat nog niet zoals we dat graag willen. We zullen hier volgend jaar
een vervolg aan geven en proberen om er meer structuur in te krijgen. Het samen van en met elkaar
leren spreekt ons wel ontzettend aan.
Cultuur
We hebben twee workshops gevolgd; zang en boomwackers in de klas. We hebben ons verdiept in
muziekmehtodes en een abonnement op 123-Zing genomen. Dit is een digitale methode met een
doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Alle groepen hebben een voorstelling bezocht van Uurcultuur.
Alle kinderen hebben deelgenomen aan de Veerkieker, thema “Veen en turf”.
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Informatie schooljaar 2018-2019
Lesrooster 2018-2019
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Groep 7/8
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15
Groep 5/6
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15
Groep 3/4
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-12.00
Groep 1/2
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-12.00
Tussen de middag zullen de kinderen een kwartier lunchen en een kwartier naar buiten gaan. Met
het team zal worden besproken of er zo voldoende tijd is om te eten en te drinken. Juf Nynke en Juf
Miriam zullen, wanneer ze aanwezig zijn, de pleinwacht tussen de middag op zich nemen. Zo hebben
de leerkrachten nog even tijd om iets klaar te leggen of voor te bereiden.
Speerpunten jaarplan 18-19
OP1 Implementatie taalmethode
OP1 Door-ontwikkelen DORR
OP3 Afstemming en didactiek
OP1 Muziekimpuls
OP1 dBos & leesplezier
OP2 Oriëntatie op analyse instrument
KA1 WMK-PO & ParnasSys
OP1 Techniekonderwijs
OP=onderwijsproces
KA=kwaliteitsaspect
Kennismakingsgesprekken
Tijdens de derde schoolweek op dinsdag 18 september organiseren wij korte
kennismakingsgesprekken. voor ouders/kinderen die te maken krijgen met een nieuwe leerkracht of
leerkrachten.
Naast de warme overdracht van kinderen tussen leerkrachten, vinden wij de informatie van
ouders/kinderen ook zeer waardevol. Het doel van dit gesprek is elkaar van informatie te voorzien
over uw zoon of dochter. Wij zouden het op prijs stellen wanneer beide ouders/verzorgers bij dit
gesprek aanwezig zouden kunnen zijn.
Het gesprek bestaat uit drie onderdelen:
1. informatie van de ouders/kind
2. informatie van de school
3. mogelijke afspraken
Na de zomervakantie ontvangt u een brief met een planning voor de gesprekken. Mocht u
verhinderd zijn op het geplande moment, dan vragen wij u om onderling te ruilen. Mocht dit ook niet
lukken, dan kunt u contact opnemen met school om een nieuwe afspraak te maken.
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Gymtijden 2018-2019
Ma
12:45-13:30
13:30-14:15
Di
09:00-09:45
11:15-12:00
Do
8:30-9:15
9.15-10:00
10.30-11:15
11.15-12.00

groep 5/6
groep 7/8
groep 1/2
groep 3/4
groep 3/4
groep 1/2
groep 5/6
groep 7/8

Denkt u er aan dat de gymkleding in een tas mee naar school wordt genomen? (sportbroek met Tshirt of gympakje en gymschoenen). Veel kleding en schoenen zijn aan het eind van het schooljaar
wat krap gaan zitten. Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) na de zomervakantie gymkleding heeft
dat goed zit (niet te klein) en gymschoenen in de goede maat.
Gymschoenen die buiten worden gedragen mogen binnen niet aangehouden worden.
Gymkleding graag voorzien van naam. In verband met de veiligheid kunnen leerkrachten de keuze
maken om kinderen zonder gymschoenen niet mee te laten gymmen.
Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
20 oktober
Kerstvakantie
22 december
Voorjaarsvakantie
16 februari
Meivakantie
19 april
Hemelvaart
30 mei
Pinksteren
10 juni
Zomervakantie
vrijdag 12 juli

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

28 oktober
6 januari
24 februari
5 mei (Goede vrijdag, tweede Paasdag en Koningsdag vallen in deze vakantie)
31 mei

t/m

25 augustus.

Inzet marge uren (alle kinderen zijn dan vrij):
Door de invoering van het continurooster maken de kinderen wekelijks wat meer uren dan afgelopen
schooljaar. Hierdoor houden we meer marge uren over, die we effectiever in kunnen zetten.
Leerkrachten hebben dan de mogelijkheid om onder schooltijd bijvoorbeeld
groepsorganisatieplannen te evalueren. Zo proberen we de werkdruk te verminderen. Met
instemming van de MR zijn we tot onderstaande inzet van de marge uren gekomen.
-

Vrijdag 19 oktober (hele dag) (Vrijdag voor de herfstvakantie)
Sinterklaasviering kinderen zijn dan om 12:00 uur vrij (datum volgt nog.)
Vrijdag 21 december zijn de kinderen om 12:00 uur vrij (dit is de middag voor de
kerstvakantie.)
Maandag 4 februari (hele dag)
Twee weken meivakantie (is al opgenomen in het schema hierboven.)
Maandag 27 mei Evaluatie en voorbereidingsvergadering. Kinderen zijn dan om 12:00 uur
vrij.
Vrijdag 28 juni (hele dag) Leerkrachten kunnen dan Groepsplannen evalueren.
Donderdag 11 juli start de zomervakantie om 11:00 uur.
Vrijdag voor de zomervakantie (is al opgenomen in het schema hierboven.)
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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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MR oproep!!
Wanneer ouders belangstelling hebben om in de Medezeggenschapraad te gaan, dan kunnen ze dit
aangeven bij een mr-lid of bij juf Nynke. We kunnen ons voorstellen dat u eventueel eerst meer
informatie wilt over wat het inhoudt. U bent altijd welkom om hier bij een mr-lid of bij juf Nynke naar
te vragen.

Zomervakantie
Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie toe en hopen
iedereen weer gezond en wel op maandag 3 september op school te
zien!
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Agenda
Juli
4
4
5
5
5
6
12
13
13
16
17
19
19
20
September
3
3
3
13
18
18
21
26
Okt
1
2
3
3
10
10
11
12
19
20

Juf Nynke directie overleg en werkgroep onderwijs
Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 (8.30-9.15 uur)
Groepsbespreking en overdracht (juf Nynke neemt de groepen over)
Uitreiking verkeersdiploma’s groep 7/8
Musical groep 7/8
Schoolzwemmen groep 7/8 (Fiets mee!)
10-minutengesprekken
Rapporten mee
Schoolzwemmen groep 7/8 (Fiets mee!)
Afscheidsavond groep 8
Schoonmaakmiddag (kinderen ’s middags vrij!)
Doordraaien groepen
TSO feest
Laatste schoolochtend georganiseerd door groep 8
Start zomervakantie 11.00 uur!
Eerste schooldag
Info nr. 1
Luizencontrole
Juf Nynke werkgroep duurzaamheid
Kennismakingsgesprekken
Prinsjesdag
Sportdag Comprix voor groep 8
Juf Nynke Hiemkundemiddag
Info nr. 2
Juf Nynke cursus
Start Kinderboekenweek thema: “Vriendschap”
Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 (van 8.30-9.15 uur)
Juffendag
Juf Nynke directie overleg
Voorleeswedstrijd
Einde Kinderboekenweek
Marge dag (alle kinderen vrij!)
Start herfstvakantie

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

