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Juf Griet
Velen van u hebben juf Griet vorige week al even gezien op school. Het gaat heel goed met haar en
ze begint haar werkzaamheden rustig aan op te pakken. De kinderen en wij zijn blij dat ze weer op
school is!
Juf Tiny
Afgelopen weken zijn we druk op zoek geweest naar een juf die twee dagen, naast Juf Wilmar, les wil
geven aan groep 1/2. En met succes! Juf Tiny Engberts zal na de herfstvakantie starten bij de
kleuters. Juf Tiny heeft veel ervaring in het werken met kleuters en we zijn er van overtuigd dat ze
prima bij ons past. Binnenkort zal zij zich aan u voorstellen.
1 oktober-telling
Voor de bekostiging van het onderwijs wordt er altijd gekeken naar het
aantal leerlingen dat op 1 oktober de school bezoekt. Vorig jaar zaten
er 58 kinderen bij ons op school. Dit jaar hadden we op de teldatum 59
kinderen. We verwachten de komende jaren mooi rond de 55 kinderen
te blijven en daar zijn we erg blij mee!
Spelletjesochtend 03-10-2018
We zijn ontzettend blij dat er genoeg aanmeldingen binnen zijn gekomen. Twee keer in de maand
blijkt organisatorisch niet altijd haalbaar, vandaar dat we dit één keer in de maand blijven doen op de
eerste woensdag van de maand. De volgende ouders hebben zich opgegeven:
Tamara (moeder van Demian en Rowin)
Ruben/Eva (vader/moeder van Etty en David)
Karin (moeder van Celina, Emma en Lynn)
Mirranda (moeder van Yoran, Thomas, Jestin en Leanne)
Gezina (moeder van Jelmer en Tiemen)
Annemiek (moeder van Ross en Douglas)
Stagiaire
Dit schooljaar loopt Mieke Hof stage bij ons. Zij volgt het eerste jaar van de Pabo in Assen. Vorige
week is ze begonnen in groep 5/6. Binnenkort zal ze zich aan u voorstellen in de nieuwsbrief. Wij
wensen Mieke alvast een heel fijne stageperiode toe!
Groep 4 naar de bibliotheek
Tijdens de Kinderboekenweek bezoekt groep 4 de bibliotheek in Oosterwolde op dinsdag 9 oktober
van 8.45-9.45 uur. Wij zijn nog op zoek naar chauffeurs! Juf Griet zal deze ochtend ook meegaan. Juf
Nynke blijft bij groep 3. Opgeven kan bij juf Anna/juf Nynke of door een mailtje te sturen naar
info@obsdetrede.nl .
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HVO juf
Mijn naam is Ingrid Bouma en ik ben de HVO juf. Ik ben in Heerlen
geboren. Ik ben 57 jaar. Ik ben getrouwd met een sportieve Friese man.
Wij houden van fietsen en dieren. We spreken thuis Fries. We hebben
drie kinderen die nog thuis wonen. Zij heten Jelle, Jetse en Anke. Ook
wonen er regelmatig buitenlandse studenten bij ons. Wij wonen op een
hobbyboerderij en we houden Friese paarden. Verder wonen er twee
västgötaspetsen bij ons. Dat zijn Zweedse boerderijhondjes. Er wonen
ook nog twee poezen, veel kippen en vissen.
Ik geef met plezier les op zeven scholen in Friesland. Ik geef les aan
leerlingen uit alle groepen. Ik behandel veel verschillende onderwerpen.
We gaan ons bijvoorbeeld bezig houden met onderwerpen zoals: 'familie, kinderrechten, emoties,
anders zijn, vriendschap en pesten'. Dat doen we op verschillende manieren. We gaan onder meer
(toneel)spelen, tekenen, filosoferen en beleven. In de bovenbouw maken de leerlingen een ikschrift. In dit schriftje beantwoordt de leerling een vraag die aan het begin van een les worden
gesteld. Pas dan gaan we samen aan de slag. Uitgangspunt bij de lessen is een rijmpje dat ik veel
gebruik: 'Zit het zus, zit het zo, bedenk het zelf dat is HVO'. Als humanist ga ik uit van de mens en zijn
mogelijkheden. In mijn lessen spelen humanistische thema's, zoals: vrijheid, verbondenheid,
gelijkheid, natuurlijkheid en redelijkheid een belangrijke rol. Net als het humanistisch verbond ga ik
uit van: 'zelf denken, samen leven'.
“Sparen voor je schoolbieb”
Van 3 t/m 14 oktober 2018 is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met u het lezen
stimuleren en dat begint bij kinderen. Daarom organiseren we tijdens de Kinderboekenweek onze
jaarlijks terugkerende scholenactie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Een fantastische manier om uw
schoolbibliotheek uit te breiden. U kunt namelijk sparen voor gratis boeken! Omdat u wellicht al
plannen aan het maken bent voor het nieuwe schooljaar, willen we u graag nu al attenderen op deze
unieke actie. Hoe werkt ‘Sparen voor je schoolbieb’? Samen met de kinderen en ouders/verzorgers
kunt u kassabonnen sparen van kinderboeken, gekocht bij Bruna tijdens de Kinderboekenweek. Aan
het eind van de actieperiode kunt u voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken bij uw
lokale Bruna-winkel. Dat betekent: gratis nieuwe kinderboeken voor uw schoolbieb! Voorbereiding
Schoolbieb-actie Medio september ontvangt u promotiemateriaal voor de Bruna Schoolbieb-actie.
Bent u enthousiast geworden en wilt u al eerder starten met het promoten van de actie? Of heeft u
andere ideeën m.b.t. (leren) lezen waarbij Bruna u zou kunnen helpen? Neem dan contact op met uw
lokale Bruna-winkel, zij denken graag met u mee. Wij hopen dat u samen met de ouders/verzorgers
en de kinderen meedoet, zodat u de schoolbibliotheek kunt aanvullen met de nieuwste en leukste
kinderboeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna – Nederlands grootste boekhandel bij u
om de hoek
Nieuws uit de bibliotheek - september
Het schooljaar is weer begonnen! De voorbereidingen voor de Kinderboekenweek zijn al in volle
gang. Het thema van de landelijke Kinderboekenweek is dit jaar Vriendschap met als motto Kom
erbij! Hier omheen hebben we alweer een leuk programma ontwikkeld. Groep 4 wordt door de
bibliotheek uitgenodigd voor een Kinderboekenweekbezoek.
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Tip: iedereen tot 18 jaar kan gratis lid worden van de bibliotheek en bovendien
is de bibliotheek sinds 1 januari 2018 Boetevrij, dus kom snel langs!
Boekentip:
Mag ik meedoen – John Kelly Groep 1/2
Eend wil graag bij een club, maar hij wordt steeds
afgewezen. Volgens Leeuw brult Eend niet hard genoeg,
slissen als een slang kan hij ook niet. Bij de Olifantenclub voldoet Eend ook al
niet aan de eisen. Gelukkig heeft Eend een slim plan.

Hugo – een vreselijk eng beest – Mia Nilsson Groep 3/4
Krokodil Hugo gaat op zoek naar een vriend. Maar dat is niet zo makkelijk. Hugo
is de ster van het circus. Bertus, het beest met de bult, is jaloers. Op een nacht
duwt hij Hugo uit de woonwagen. Hugo wordt wakker in een groot, donker bos,
ver weg in het noorden. Alle dieren in het bos zijn bang van Hugo. Daarom
bedenkt Hugo een plan. Het HUGO-ZAL-EEN-VRIENDVINDEN-PLAN.
Maar dat loopt niet zoals hij had gehoopt.

Een indiaan als jij en ik - Erna Sassen Groep 5/6
Aïsha is nieuw in de klas. En ze is een indiaan. Boaz weet het zeker. Aïsha spreekt
een andere taal. Hij verstaat haar niet, maar haar tekeningen begrijpt hij wel.
Dan besluiten papa en de juf dat Boaz een klas moet overslaan. Omdat hij meer
‘uitdaging’ nodig heeft. Maar wil Boaz dat wel, net nu hij Aïsha gevonden heeft?

Ik ben Vincent en ik ben niet bang – Enne Koens Groep 7/8
Voor Vincent is school net als survivallen: je weet nooit precies wanneer je
welke ramp kunt verwachten, dus je kunt je maar beter goed voorbereiden. Hij
kent het SAS Survival Handboek dan ook uit zijn hoofd. En hij heeft altijd een
blikje met handige survivalspullen bij zich. Maar het ergste moet nog komen:
schoolkamp. Hij heeft nog zeven dagen om zich voor te bereiden. Dan komt er
een nieuw meisje bij hem in de klas, De Jas, en dat verandert alles…
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Voorleeswedstrijd
Tijdens de Kinderboekenweek kunnen de kinderen van groep 4 t/m 8 mee doen aan de voorrondes
in de klas. Het is geen verplichting voor de kinderen, maar ze vinden het vaak wel heel erg leuk! Per
groep ontstaat er een winnaar. Op donderdag 11 oktober strijden de winnaars uit de verschillende
groepen tegen elkaar.
De kinderen uit groep 7 of 8 mogen deelnemen aan de plaatselijke voorleeswedstrijd die wordt
gehouden in de bibliotheek in Oosterwolde. Dus als de nummer 1 van de schoolvoorleeswedstrijd
een leerling uit groep 7 of 8 is, dan mag deze naar de volgende ronde. Is de nummer 1 een leerling uit
groep 4, 5 of 6, dan wordt er gekeken wie er op nummer twee staat. De vervolgronde zal in de
periode januari – half maart zijn. Zij strijden dan voor een plek in de provinciale finale.
In de periode half maart – half april is de provinciale finale. Deze is meestal in een theaterzaal in de
provincie. De winnaar van de provinciale finale gaat door naar de landelijke
finale die eind mei zal worden georganiseerd.
U bent van harte uitgenodigd om de schoolvoorleeswedstrijd bij te wonen
op donderdag 11 oktober. De wedstrijd start om 10:30 uur. Ook als uw
kind geen voorleeskampioen van de klas is geworden, is het leuk om te
kijken!
Hieronder vindt u nog een paar tips voor uw kind(eren):
Hoe kies ik een boek?
Er zijn zoveel leuke boeken. Welk boek kies je? Een paar tips:
 Kies een boek waar je van houdt, maar denk ook aan je publiek (kies bijvoorbeeld niet een te
kinderachtig boek). Kijk ook bij de regels voor je meester of juf wat er staat over je
boekkeuze.
 Als je het moeilijk vindt om een leuk boek te kiezen, vraag dan advies thuis, op school, in de
bibliotheek, in de (kinder)boekhandel of kijk op leesplein of boekenzoeker. De
boekenzoekersite geeft je tips over boeken die bij jou passen.
 Probeer eerst eens hardop of het boek ook lekker voorleest. Je weet dan meteen hoe lang je
ongeveer over een bladzijde doet.
 Zorg dat er niet te veel personen in voorkomen, anders moet je
zoveel uitleggen van tevoren. Te veel verschillende personen is
ook lastig voor je publiek, het wordt dan misschien te
ingewikkeld.
 Te makkelijke boeken, stripboeken, gedichtenbundels,
zelfgeschreven boeken of prentenboeken mogen niet.
Het boek heb je, nu moet je nog een fragment kiezen. Welk deel
van het boek ga je voorlezen? Probeer een mooi afgerond stuk te vinden (er bestaan boeken
met duidelijk afgeronde hoofdstukken of korte verhaaltjes). Even testen: stel je voor dat jij
het boek niet kent en alleen dit ene stuk hoort. Is het leuk om te horen en goed te begrijpen?
Schakel een vriend(in) in om je te helpen. Je kunt nu beginnen met voorlezen.
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EU-Schoolfruit
Gedurende schooljaar 2018-2019 doet onze school wederom mee met het
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Europees
voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende
groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om
verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond,
maar ook gezellig!
De kinderen krijgen op drie vaste dagen (woensdag, donderdag en vrijdag)
in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt
tijdens de pauze om gezamenlijk in de klas op te eten. Ze hoeven op deze
dagen dus zelf geen fruit mee te nemen voor de ochtendpauze.
In week 46 (12 nov t/m 16 nov) starten de groente- en fruitleveringen. De
leveringen lopen t/m week 16 (15 t/m 19 april).
Er zijn voor de ouders en de school géén kosten verbonden aan deze groenten- en
fruitverstrekkingen. Tijdens deze periode maakt de school gebruik van de EU-Schoolfruitlessen en het
schoolfruitdigibord.
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid
van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is
een effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij
hopen dat u dat óók vindt. U kunt meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl
Voortgezet onderwijs
Het laatste jaar van de basisschool is altijd een spannend en speciaal jaar. De
kinderen zijn de oudsten van de school en weten dat ze in de brugklas weer de
jongsten zijn. Van een kleine naar een grote school, nieuwe klasgenootjes en
leerkrachten, andere lesboeken, verder fietsen en nieuwe vakken.
Om de overgang soepel te laten verlopen is het bezoeken van verschillende
scholen erg belangrijk om een goede schoolkeuze te kunnen maken. De
leerlingen kunnen dan een kijkje nemen in de verschillende scholen en deelnemen aan een
Doemiddag.
Niet alleen voor de kinderen is het spannend, maar ook voor hun ouders. Wat voor niveaus zijn er
tegenwoordig, waar kan mijn kind naartoe en hoe gaat hij/zij het daar vinden? Veel scholen
organiseren daarom ook informatieavonden voor de ouders.
In de agenda van de info’s en die van de website staan de activiteiten die door de middelbare
scholen worden georganiseerd. Het gaat hier om het Stellingwerf College te Oosterwolde en het
Liudger te Waskemeer. Mocht u informatie willen van andere scholen hier in de omgeving, dan kunt
u dit bij juf Anke of meester Roy kenbaar maken. Bovenstaande informatie is inmiddels ook op
Klasbord gezet.
Leerlingenraad
In het begin van het schooljaar worden er verkiezingen georganiseerd in de groepen 5 t/m 8. Elke
leerling stemt op een leerling van zijn of haar groep. Deze leerling wordt aangekruist op het
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stembiljet en het biljet wordt in de stembus gedaan. De leerkracht telt de stemmen, in het bijzijn van
de leerlingen en maakt de uitslag bekend. De stemming gebeurt geheim. De verkiezingsdatum voor
dit schooljaar is op 01-11-2018! Hieronder leggen we kort aan u uit wat de bedoeling is, zodat u het
er thuis nog eens met uw kind(eren) over kunt hebben.
Wat kan zoal op de agenda van de leerlingenraad komen?
De leerlingenraad is een platform van leerlingen voor leerlingen. De leerlingenraad is er om mee te
denken, praten en overleggen over wat er op school en in de klas gebeurt. De leerlingenraad baseert
zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen.
Daarnaast bepaalt de school (directie, leerkrachten) mede de agenda van de leerlingenraad. Dat
houdt in dat er twee bronnen zijn voor agendapunten:
 de leerlingen willen iets organiseren, klachten bespreekbaar maken enz.
 de school wil bijv. de mening van de leerlingen horen over hoe de zaken gaan en over geplande
veranderingen in school.
De leerlingenraad moet ook zélf actief aan de slag om de onderwerpen, die de andere leerlingen
belangrijk vinden, te inventariseren. De leerlingenraad moet ook bij de school navragen, welke
onderwerpen bij het gezamenlijk overleg van leerlingenraad en school aan de orde komen.
Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijv. zijn:
 praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen
 een schoolfeest (Sinterklaas, Kerstmis, eindfeest) mee denken
 de sfeer op school bespreken en verbeteren
 de tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven bespreken
 praten over speeltoestellen en speelplaatsgebruik
 initiatief nemen voor een actie in het kader van Actief Burgerschap, bijvoorbeeld een actie voor
het milieu in en rond de school opzetten
De leerlingenraad wordt gevraagd geen individuele personen als onderwerp van gesprek te nemen.
Vergaderingen van de leerlingenraad.
De leerlingenraad vergadert onder schooltijd onder begeleiding van de directeur. We proberen eerst
1 keer per 6 weken en zullen bekijken of deze frequentie goed bevalt. Een korte agenda wordt door
de voorzitter en de secretaris gemaakt. De secretaris zorgt voor een kort verslag na de vergadering.
De leerlingenraad kan bij problemen altijd de hulp vragen van de directeur (of een van de
leerkrachten) om aanwijzingen te geven. De vergaderdata worden bij aanvang van het schooljaar
vastgelegd.
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Agenda
Okt
2
2
3
3
4
4
8
9
10
10
11
12
15
15
18
19
20
29
29
30
Nov
2
2
5
6
8
11
12
12
14
21
22
22
26
27
27

Info nr. 2
Juf Nynke cursus, Juf Anna groep 3/4
Start Kinderboekenweek thema: “Vriendschap”
Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 (van 8.30-9.15 uur)
Juf Nynke groep 3/4
Dierendag
Groep 7/8 bezoekt “Democratiefabriek”
Groep 4 bezoekt bibliotheek Oosterwolde
Juf Nynke directie overleg
Informatiebijeenkomst leerkrachten groep 8 en directeuren PO-VO
Voorleeswedstrijd
Einde Kinderboekenweek
Juf Nynke cursus
Rots en Water groep 7/8
MR vergadering 17.00 uur
Marge dag (alle kinderen vrij!)
Start herfstvakantie
Weer naar school
Rots en Water groep 7/8
Motorische screening jonge kinderen (info volgt)
Juf Anke opleiding
Juf Wilmar afwezig
Stellingwerf College LWOO informatieavond ouders en leerlingen groep 8
Info nr. 3
Liudger Waskemeer Voorlichtingsavond voor ouders
Sint Maarten
Groep 7/8 Rots en Water
Deze week start het schoolfruit
Juf Nynke directie overleg
Stellingwerf College Kennismakingsochtend groep 8
Voorbeeldlessen gym door juf Anoek (Buurtsportcoach)
Zakelijke ouderavond
Stellingwerf College Informatieavond ouders groep 8
Stellingwerf College Geobattle groep 8
10-minutengesprekken

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

