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Vanaf deze plek willen wij iedereen een gezond, gelukkig en leerzaam 2019 wensen!
CITO toetsen
Vanaf volgende week starten we weer met de toetsen van ons CITO
Leerlingvolgsysteem. De kinderen zijn altijd heel ijverig en serieus. Voor de
leerkracht is het de kunst de kinderen gefocust met de toetsen bezig te laten zijn
zonder de kinderen al te veel druk op te leggen. De leerkrachten doen hiervoor hun
uiterste best! De resultaten zullen we als team met elkaar analyseren en omzetten in
acties voor de volgende periode. Zodra we de acties op papier hebben gezet, zullen we deze ook met
u delen.
Oudercontact
Donderdag 14 februari is er weer gelegenheid voor een 10 minuten gesprek voor
groep 1 t/m 7. Voor de gesprekken van groep 8 wordt een aparte avond gepland.
Hierover krijgen deze ouders nog bericht. 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 20.30 uur. De intekenlijst hangt vanaf
maandag 28 januari weer in het halletje. U kunt intekenen van 28-01-2019 t/m
01-02-2019, daarna is inschrijven 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].
Rapporten
Vrijdag 15 februari willen wij alle kinderen graag hun rapport weer meegeven. Helaas hebben wij alle
rapporten nog niet in ons bezit. Wilt u de rapportmap snel bij de leerkracht van uw kind inleveren?
Remco Heite Schaaktoernooi
Op zaterdag 9 februari wordt het Remco Heite Schaaktoernooi georganiseerd. Kinderen die zich hier
voor hebben opgegeven, krijgen nog een uitnodiging mee. De kinderen van groep 6 t/m 8 krijgen de
komende periode een aantal schaaklessen.
Voorleeswedstrijd
Enige tijd geleden hebben wij een schoolronde georganiseerd in het
kader van de Nationale Voorleeswedstrijd. Celina gaat verder in de
regionale rondes.
De Bibliotheken in Zuidoost Fryslân organiseren per gemeente de
voorrondes. Van elke gemeente (Opsterland, Ooststellingwerf en
Weststellingwerf) gaat er uiteindelijk 1 deelnemer door naar de
provinciale finale.
Celina zal op 12 februari – 19.00 u. in Bibliotheek van Oosterwolde (deur open vanaf 18.45 u.)
deelnemen aan de gemeentelijke voorronde.
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Er gaan 8 deelnemers door naar de regionale finale die wordt gehouden op woensdag 12 maart om
19.00 uur, in de bibliotheek van Oosterwolde. (Quadoelenweg 29B, 8431 LN).
Celina, heel veel succes op 12 februari!
Wat is er ondertussen allemaal gebeurd bij HVO?
In augustus ben ik weer begonnen met HVO op de Trede. Ik heb
het erg naar mijn zin. Ik ben begonnen met kennismaken. De
leerlingen hebben een tekening van hun naam gemaakt en ik
heb foto’s gemaakt van de leerlingen met deze tekeningen
zodat ik de namen kan leren. Deze foto krijgen ze op het einde
van het jaar mee naar huis. De leerlingen hebben een
pantomime spel gespeeld. ‘Hoe kun je elkaar helpen?’ was de
vraag. De leerlingen bleken goede pantomimespelers en ze
begrepen elkaars spel. Dit valt nog niet mee als er niet
gesproken mag worden. Verder zijn we bezig geweest met kinderrechten. De leerlingen hebben heel
veel gelukspoppetjes gemaakt. Als een leerling mij een popje geeft geef ik in ruil daarvoor 10 cent
aan Unicef. Dat wordt een dure grap. De leerlingen hebben met Sinterklaas het pepernotenspel
gespeeld. De vraag of je gaat delen is
daarbij belangrijk. Bijna alle leerlingen wilden delen.
Ik wens verder iedereen folle lok en seine yn 2019! Ik heb er zin in!
Juf Ingrid
Enquêtes (herhaling)
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 e-mail 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
Januari
9
10
17
18
18
21
23
24
30
31
31
Februari
4
5
6
6
7
7
8
9
12
13
14
15
16
18
25
Maart
2
5

Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 (van 8.30-09.15 uur)
Schaaklessen
MR vergadering 17.00 uur
Juf Anke opleiding (juf Nynke vervangt.)
Juf Tiny jarig
Juf Anna jarig
Stellingwerf College Doemiddag groep 8 VMBO
Schaaklessen
Liudger Waskemeer Open huis
Schaaklessen
Groepsbesprekingen (juf Nynke neemt de groepen over.)
Groep 1 t/m 8 vrij (inzet margedag)
Info nr. 6
Juf Nynke directie overleg
Stellingwerf College Open dag
Juf Aukje jarig
Juf Nynke werkgroep duurzaamheid
Juf Anke opleiding (juf Nynke vervangt)
Schaaktoernooi Stellingwerf College
Voorleeswedstrijd Oosterwolde Celina 19.00 uur
Juf Anna cursus Met Sprongen Vooruit
10-minuten gesprekken
Rapporten mee
Voorjaarsvakantie t/m 24 februari
Juf Anke jarig
Weer naar school
Jorien jarig
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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

