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Een Sinterklaascadeautje aan de voordeur….
Toen de eerste leerkrachten vanmorgen op school kwamen, bleven ze
verrast bij de voordeur staan. Het komt niet vaak voor dat er iets aan de
voordeur hangt en dus werd er voorzichtig gekeken wat er in de plasticzak
zat. Een cadeautje? Jazeker, een cadeautje mét een gedicht en in dit gedicht
een blijk van waardering voor de leerkrachten.
Wij werken met ontzettend veel plezier met jullie kinderen!! Soms
mopperen we op ze, maar veel vaker lachen we met ze. “T is maar een
kleinigheid”, stond er in het gedicht… Toch geeft het ontzettend veel
energie!
Sinterklaas, bedankt namens alle juffen en meester!
(Benieuwd naar het gedicht? Het hangt aan de deur van de teamkamer.)

Sinterklaasfeest
Woensdag 5 december vieren we Sinterklaas op school. Deze ochtend zijn de peuters, net als andere
jaren, weer van harte welkom. Iemkje 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 Iemkje 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.
Het programma:
08.30 uur
Alle kinderen en kinderen tot 4 jaar op het plein (Voor 8.30 uur is echt niet nodig!)
± 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. Belangstellenden en ouders
zijn van harte welkom. (kinderen tot vier jaar gaan naar het kleuterlokaal, spelen bij
Iemkje 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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Kerst
Maandag 10 december krijgen de kinderen weer een uitnodiging mee voor de kerstviering op
donderdag 20 december. We willen u alvast kort vertellen hoe de viering er dit jaar ongeveer uit gaat
zien voor groep 1 t/m 8. De oudervereniging verzorgt een kerstwandeling en een heerlijke
versnapering voor de ouders op het plein.
Van 17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-19.15

Een kerstwandeling
Langs de route zijn kerstballen verstopt met daarop een letter. Tijdens het
wandelen gaan de kinderen hiernaar op zoek. Vinden ze alle kerstballen? Hoe
meer hoe beter, want ze moeten iets met die letters doen… De wandeling
wordt kort onderbroken met een gezellige activiteit in kerstsfeer.
Een kerstdiner
Na de wandeling komen alle kinderen op school en staat er een heerlijk
kerstdiner voor ze klaar in hun eigen klaslokaal. Gezellig samen eten, met
kerstmuziek op, in een sfeervol ingericht lokaal.
Gezamenlijke afsluiting op het plein

Het kerstdiner werkt eigenlijk net zoals voorgaande jaren. Op de deuren van de lokalen komen lijsten
te hangen waar ouders op kunnen schrijven welk gerechtje ze klaar willen maken.

Bedenk een lekker voorgerecht, hoofdgerecht of nagerecht.
Je kan inschrijven vanaf woensdag 12 december op de lijsten die aan de klaslokaaldeuren
hangen! Warmhoudplaatjes zijn ook van harte welkom!!
Inschrijven kan tot en met woensdag 19 december 14:30 uur.

Tijdens de avond wordt dit tussen 17.50-17.55 uur op school, in de betreffende lokalen, gebracht
door de ouders. De kinderen gaan vervolgens gezellig eten met hun klasgenoten en leerkrachten. De
oudervereniging heeft vanaf 18.00 uur een lekkere versnapering voor de ouders klaar staan op het
sfeervol ingerichte plein!

Kerststukje maken
Dinsdag 18 december gaan wij weer met de kinderen een kerststukje maken. Hiervoor moeten de
kinderen de volgende dingen meenemen:
* Kerstbakje ( groep 1 t/m 8)
* Oase ( alvast nat gemaakt en in het bakje)
* Kaars
* Groen (bijv.: conifeer, kersttakjes, hulst enz..) Graag al een beetje op maat geknipt.
* Versiersels (bijv.: kerstballetjes, slinger, sterren enz..) Alle spulletjes per kind graag in een plastictas
voorzien van naam meenemen naar school op deze morgen. We zijn nog op zoek naar ouders die het
leuk vinden om te helpen op dinsdag 18 december van 12.15-14.15. Opgeven kan bij een leerkracht
of door een mailtje te sturen naar info@obsdetrede.nl .
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Afspraken kerstkaarten
Nog even en we zijn alweer in de kerstsferen! Om te voorkomen dat het ene kind wel een kerstkaart
krijgt en het andere kind niet, hebben we afgesproken dat de kinderen geen kerstkaarten mogen
uitdelen op school. Zo voorkomen we teleurstellingen. Wij hopen op uw begrip.
EHBO
Na heel wat jaren de EHBO-lessen te hebben verzorgd, heeft Helga van den Berg vorig
schooljaar aangegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden als vrijwilligster bij
ons op school. Sindsdien zijn wij druk op zoek gegaan naar iemand anders die deze lessen
wil verzorgen en ook over de benodigde kennis beschikt. Bij de meeste EHBO
verenigingen is er een groot tekort aan deze vrijwilligers en het is ons dan ook niet gelukt om een
vervang(st)er te vinden voor Helga. Mocht u wel iemand weten die dit wil én kan doen, dan horen wij
dit uiteraard graag. Tot die tijd kunnen wij helaas geen EHBO meer aanbieden.
GVO juf
Mijn naam is Jacqueline de Ruiter, de GVO juf. In Haarlem geboren, in
Krommenie groot geworden, daarna nog een paar jaar onder de rook van
Rotterdam gewoond, waar ik de pedagogische academie heb gevolgd, en
uiteindelijk in Wolvega terecht gekomen waar ik al 38 jaar met veel plezier
woon. 59 jaar oud en getrouwd. Onze vier dochters hebben het ouderlijk
huis verlaten en inmiddels zijn er 8 kleinkinderen. Meer dan twintig jaar
geef ik les in godsdienstig vormingsonderwijs, vooral op scholen in Wolvega
en omgeving, maar nu ook in Haule, Frieschepalen en Bakkeveen, meestal
aan groepen in de bovenbouw en middenbouw. Toen ik begon was het
vooral ‘bijbelse geschiedenis’ maar dat is in de loop van de jaren erg
veranderd. De aandacht voor andere godsdiensten is erbij gekomen, soms
wordt er thematisch gewerkt, bv over ‘Lichtfeesten’, ook veel andere
bijzondere dagen zoals dierendag, Sint Maarten en Sint Nicolaas hebben ergens wat met het geloof
te maken. Een onderwerp als ‘leven en dood’ kan besproken worden. Maar ook veel feestdagen,
zoals kerst, pasen, hemelvaart en pinksteren, hebben een christelijke verhaal. Onze maatschappij is
gevormd door het christendom en dat kom je op veel plaatsen nog tegen: in muziek, in schilderkunst
en ook onze taal kent veel uitdrukkingen die uit de bijbel afkomstig zijn. Kinderen hebben ook
levensvragen. Tijdens de lessen kunnen we naar antwoorden zoeken. De leerlingen leren begrip en
respect op te bouwen voor anderen en hoe zij in het leven staan. Dit als voorbereiding op hun plaats
in onze multiculturele en multireligieuze samenleving.
Oudervereniging
Aan het einde van het schooljaar komt er een plekje vrij in de ov.
Daarom zoeken wij nu vast een nieuwe enthousiasteling.
Vind jij het leuk om mee te denken met activiteiten, ze voor te bereiden en kinderen (en juffen en
meester) te helpen, dan is het deelnemen aan de ov iets voor jou.
Als je interesse hebt stuur dan een mail naar Mirranda Stelma-van Vilsteren
(vanvilsteren@hotmail.com) of maak het kenbaar bij Nynke van der Zijl (info@obsdetrede.nl).
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Leerlingenraad
Yoran
Hallo, mijn naam is Yoran ik ben 11 jaar oud en ik zit in groep 8.
Ik ben gekozen voor de leerlingenraad en dat vind ik erg leuk. Ik wil graag de school
verbeteren
door: goals, voetbalballen, muizen voor de chromebooks, meer koptelefoons.
Jolin
Ik ben Jolin, en ik zit in de leerlingenraad omdat ik er nog nooit in heb gezeten en dat
wel zou willen. We gaan met ze allen er voor zorgen dat de kinderen met plezier naar
school gaan. :)
Tessa
Ik ben Tessa en ik zit in de leerlingenraad, omdat ik er een gezellige school van wil
maken. Ik ben tegen pesten, want daar maak je het er niet beter mee. Ik vind het heel
leuk dat ik in de leerlingenraad zit, omdat je er kinderen mee helpt of je doet je best om
er een fijne school van te maken.
Rutger
Ik ben Rutger en ik ben 7 jaar. Mijn hobby’s zijn fietsen, bowlen en op de trampoline. Ik
zit in de leerlingenraad, omdat ik plannen heb.

Schoenendoosactie
Wauw! Zo’n 60 dozen zijn er door kinderen uit Donkerbroek/Haule ingeleverd!
De schoenendozen van deze actie gaan naar: Zambia, Sierra Leone, Togo,
Servië, Roemenië, Oekraïne en vluchtelingenkampen op Lesbos.
Juf Griet
Juf Griet heeft haar werkzaamheden inmiddels weer volledig opgepakt en dat
betekent dat groep 3/4 weer, volgens planning, les krijgt van juf Griet op ma/di en de oneven
woensdagen en juf Anna op de even woensdagen en donderdag en vrijdag!
Enquêtes
Na de kerstvakantie wordt er weer een ouderenquête verspreid. Dit wordt
gedaan, omdat we graag willen we weten wat u als ouder van onze school
vindt, zodat we daar, waar mogelijk, rekening mee kunnen houden. Daarbij
valt te denken aan beleidsvoornemens voor de komende schooljaren.
De vragenlijst kan op de computer ingevuld worden. Hiervoor krijgt u een email met daarin de benodigde gegevens om de digitale enquête in te vullen.
Mocht u thuis niet in de gelegenheid zijn om dit te doen, dan bieden wij op
school de mogelijkheid om het hier op de computer in te vullen.
Naast de ouderenquête wordt er ook een leerling- en leerkrachtenquête afgenomen. Ook deze
uitkomsten worden, waar mogelijk, meegenomen in de beleidsvoornemens voor de komende jaren.
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Agenda
December
4
5
7
12
12
19
19
20
21
22
25
26
31
Januari
1
7
7
7
8
8
9
10
17
18
21
23
24
30
31
31
Februari
4

Info nr. 4
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)
Inschrijven hapjes kerstdiner (lijsten hangen aan de lokaaldeuren.)
Juf Nynke directie overleg
Dance battle groep 5/6(7) (info volgt)
Kerstviering
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
Info nr. 5
Ronde 3 van het handvaardigheidcircuit start
Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 (van 8.30-09.15 uur)
Muziekles groep 7/8 door Arvan Blok
Muziekles groep 7/8 door Arvan Blok
Juf Anke opleiding (juf Nynke vervangt.)
Juf Anna jarig
Stellingwerf College Doemiddag groep 8 VMBO
Muziekles groep 7/8 door Arvan Blok
Liudger Waskemeer Open huis
Muziekles groep 7/8 door Arvan Blok
Groepsbesprekingen (juf Nynke neemt de groepen over.)
Groep 1 t/m 8 vrij (inzet margedag)

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

