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Nieuwe leerlingen
Danique en Manou zijn verhuisd naar Haule en komen bij ons op
school. Danique in groep 3 en Manou in groep 1. Ylse wordt
binnenkort vier jaar en zal dan ook bij ons op school komen. Wij
wensen deze meiden en hun ouders een heel fijne tijd toe bij ons
op school.

Kledingactie
OBS de Trede heeft dit najaar weer een kledinginzameling.
Deze wordt gehouden van 12 november t/m 19 november. U kunt uw kleding inleveren bij:
Fam. Schotanus op Dorpsstraat 81 te Haule en bij Fam. Van Mourik Compagnonsweg 35 te
Waskemeer
Schoenen graag per paar gebundeld en de zakken graag goed dicht knopen!
Wat mag er allemaal in de zakken:
Alle soorten schoenen
Riemen
Beddengoed
Rokken
Broeken
Schoenen
Dekbedovertrekken
Servetten
Dekens
Shawls
Gordijnen
Sokken
Handdoeken
Stropdassen
Hemden
Tafellakens
Jassen
Tassen
Jurken
Theedoeken
Knuffels (schoon)
Truien
Kousen
T-shirts
Kussenslopen
Vesten
Lakens
Vitrage
Onderkleding
Washandjes
Petten
Woontextiel
Poetsdoeken
Zwemkleding
Pyjama’s

De opbrengst gaat naar school!

Schoolfruit
De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen vanaf woensdag 14 november weer fruit van school op
woensdag, donderdag en vrijdag. Soms hebben de grote kinderen hier niet genoeg aan. Uiteraard
mogen ze ook altijd nog wat fruit van thuis meenemen. Uitgangspunt van dit schoolfruit is: “Zien
eten, doet eten!”. Bovendien leren ze andere soorten fruit eten dan dat ze gewend zijn! De periode
start 14 november en duurt zo’n 20 weken. Wanneer de periode bijna afgelopen is, dan krijgt u daar
bericht van.
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Leerlingenraad
Door ziekte van een aantal leerlingen hebben wij afgelopen
maandag de laatste verkiezing kunnen houden voor de
leerlingenraad. De volgende leerlingen zitten hier komend jaar in:
Yoran (groep 8), Jolin (groep 7), Tessa (groep 6) en Rutger (groep 5).
Vrijdagmiddag 9 november staat de eerste vergadering gepland!
Tijdens zo’n eerste vergadering moet er natuurlijk veel besproken
worden. De kinderen spreken dan bijvoorbeeld met elkaar af wie
voorzitter, notulist, secretaris of penningmeester is.
Verder bespreken ze hoe ze de kinderen kunnen informeren over
hetgeen ze besproken hebben en hoe kinderen zaken kenbaar
kunnen maken bij de leerlingenraad. De kinderen zullen u zelf op de hoogte houden van de dingen
die ze bespreken/doen. Ze hebben er heel veel zin in!
Oudercontact
Dinsdag 27 november 2018 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 12 november weer in het halletje. U kunt intekenen
t/m 16 november, daarna is intekenen voor deze avond 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 (tel. 577385).
Wijze van vervanging bij ziekte, studieverlof, scholing
Wij willen u graag informeren over de stappen die wij nemen wanneer er een leerkracht ziek is. Bij
afwezigheid van een leerkracht treedt steeds de noodzaak voor vervanging op. Vaak is de
afwezigheid van een leerkracht (bijv. door ziekte) niet lang van tevoren te voorzien. Hoewel we altijd
ons uiterste best doen om zo weinig mogelijk verschillende leerkrachten voor een groep te laten
invallen, lukt dit soms maar gedeeltelijk. Er is een groot tekort aan invallers; ook in Ooststellingwerf.
Hieronder leest u de stappen die wij volgen wanneer we te maken hebben met ziekte.
1. Afwezigheidsmelding van de leerkracht bij de directeur.
2. Zoeken naar vervanging bij (duo)collega. (intern)
3. Zoeken naar vervanging via vervangerslijst. (extern)
4. Directie of IB-er gaan zo mogelijk 1 dag voor de groep.
5. Opsplitsen van de leerlingen over andere groepen.
6. De groep wordt naar huis gestuurd of ouders worden ’s ochtends gelijk al gebeld dat de
groep waar hun kind(eren) in zit vrij is. Wanneer opvang echt niet mogelijk is, ook niet bij
andere ouders, dan kunnen de kinderen naar school.
7. Bij meerdere dagen afwezigheid wordt per dag een andere groep naar huis gestuurd, zodat
niet steeds dezelfde groep onderwijs mist.
We verwachten dat stap 6 en 7 niet snel voor zal komen bij ons, maar wanneer Nynke (directie) en
Miriam (IB-er) er op woensdag niet is en er is geen invalkracht te vinden, dan is stap 5 denkbaar.
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Sinterklaasfeest
Nog even en Sinterklaas komt alweer met zijn zwarte Pieten naar Nederland. Woensdag 5
december vieren we Sinterklaas op school. Deze ochtend zijn de peuters, net als andere jaren,
weer van harte welkom. Ymkje en Ina verzorgen de opvang weer in het kleuterlokaal voor
broertjes en zusjes jonger dan vier jaar. De kleuters vieren het feest met Sinterklaas in het
kleine zaaltje van het dorpshuis. Ouders en belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Om
10.15 uur komen Ymkje en Ina met de kinderen tot 4 jaar naar het kleine zaaltje en hebben Sint
en Piet aandacht voor ze. De kleuters zijn om 10.30 uur vrij. Groep 3 t/m 8 gaat tot 12.00 uur
naar school. De kinderen van groep 5/6/7/8 maken een mooie surprise met een gedicht. We
hebben afgesproken dat het een cadeautje wordt van €5,-. Zodra Sinterklaas in het land is
worden er lootjes getrokken in groep 5, 6, 7, 8. We verwachten alle kinderen deze ochtend om 8.30
uur op school. De uitnodiging voor de peuters volgt nog.
Het programma:
08.30 uur
Alle kinderen en kinderen tot 4 jaar op het plein
± 08.50 uur
Intocht van Sinterklaas met muziek van de
Muziekvereniging “Excelsior” op het schoolplein.
± 09.15 uur
Sinterklaas gaat naar de het dorpshuis met
groep 1/2 ook belangstellenden en ouders zijn van harte welkom. (kinderen tot vier
jaar gaan naar het kleuterlokaal, spelen bij Ymkje en Ina)
± 10.15 uur
De kinderen tot 4 jaar gaan ook naar Sinterklaas in de kleine zaal van het dorpshuis!
± 10.30 uur
Het feest is afgelopen voor de kinderen onder de vier jaar en groep 1/2.
Voor alle kinderen, onder de vier jaar, uit het dorp die naar Sinterklaas gaan is er in het kleuterlokaal
opvang tot 10.15 uur.
De kinderen hoeven geen eten en drinken mee naar school.
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Agenda
November
8
8
8
11
12
12
14
14
15
19
19
21
22
22
22
22
26
27
27
28
29
December
4
5
7
12
19
19
20
21
22
25
26
31
1
7
7
7
8

Schoolarts groep 7
Saxofoon les groep 5/6
Liudger Waskemeer Voorlichtingsavond voor ouders
Sint Maarten
Groep 7/8 Rots en Water
Dansles Clarette groep 5/6(7)
Start schoolfruit
Juf Nynke directie overleg
Saxofoon les groep 5/6
Rots en Water groep 7/8
Dansles Clarette groep 5/6(7)
Stellingwerf College Kennismakingsochtend groep 8
Voorbeeldlessen gym door juf Anoek (Buurtsportcoach)
Zakelijke ouderavond
Juf Nynke werkgroep duurzaamheid
Saxofoon les groep 5/6
Stellingwerf College Informatieavond ouders groep 8
Stellingwerf College Geobattle groep 8
10-minutengesprekken
Dansles Clarette groep 5/6(7)
Saxofoon les groep 5/6
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Sinterklaasviering (kleuters om 10.30 uur vrij. Groep 3 t/m 8 om 12.00 uur vrij!)
Juf Anke opleiding (juf Nynke vervangt.)
Dansles Clarette groep 5/6(7)
Juf Nynke directie overleg
Dance battle groep 5/6(7) (info volgt)
Kerstviering (info volgt)
Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij!
Kerstvakantie tot zondag 6 januari
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
Oudejaarsavond
Nieuwjaarsdag
Weer naar school
Start Gouden Weken
Luizencontrole
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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

