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Stakingsdag vrijdag 15 maart
De AOb gaat samen met FNV Onderwijs en Onderzoek
actie voeren in de week van 11 maart voor meer
investeringen in het onderwijs. De bonden roepen
leden uit alle onderwijssectoren op om mee te doen.
De week wordt afgesloten met een landelijke
onderwijsstaking op 15 maart.
Leraren, onderwijsondersteuners en directeuren uit
het po, vo en mbo werken massaal door bij ziekte, zijn
voortdurend invallers aan het zoeken of aan het
inwerken en de klassen zijn bomvol.
Desondanks investeert het kabinet Rutte III niet meer in het onderwijs. “Vreemd, want economen
zijn het er over eens dat investeren in onderwijs goed is voor de maatschappij en economische
groei”, zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. Het onderwijs is overspannen, schetst Verheggen,
door hoge verwachtingen van politiek, ouders, leerlingen en studenten. “Met het huidige budget
kunnen we die verwachtingen niet waarmaken. De aantrekkelijkheid van een baan in het onderwijs is
afgenomen. Simpelweg omdat de salarissen door voortdurende bezuinigingen achterlopen bij de
markt. Het personeelstekort zorgt voor een stijgende werkdruk, terwijl onderwijs nu al het hoogste
burn-out risico heeft.
Dat moet echt anders.”
Ook in Haule hebben we veel moeite om invalkrachten te vinden wanneer een leerkracht
bijvoorbeeld ziek is. En wanneer dit dan zo is, net als vandaag, proberen we vervanging zoveel
mogelijk zelf op te lossen. We zullen een signaal af moeten blijven geven dat het zo niet goed komt.
Vandaar dat ook wij zullen staken op vrijdag 15 maart en alle kinderen dus vrij zijn deze dag.
Schoolfruit
U kunt als ouder via deze link:
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname2018-2019/De-wekelijkse-levering/Vers-en-Fijn-BeneluxB.V..htm wekelijks bekijken welk fruit er geleverd gaat
worden. Onze leverancier is dus: “Vers en Fijn Benelux B.V.”
Stagiaire bij de kleuters
Mieke Hof heeft het eerste deel van dit schooljaar stage gelopen in groep 5/6 en is vandaag
begonnen bij de kleuters. We wensen haar een heel fijne tijd toe bij onze kleine toppers!
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De G.V.O. lessen
Nu het schooljaar zo ongeveer halverwege is wil ik u wat meer vertellen over de GVO lessen.
Na het kennismaken met elkaar heb ik wat bijbelverhalen verteld die voor in de bijbel staan. Veel
kinderen kennen ‘De ark van Noach’ wel omdat het speelgoed van Playmobil is, maar daar hoort een
bijbelverhaal bij. We hebben nagedacht over de zondag als andere dag dan de doordeweekse dagen
en ook daar hoort een verhaal bij. Dierendag kennen de kinderen ook allemaal, maar hoe komt het
dat we dat op 4 oktober vieren? (Franciscus van Assisi). Over vriendschap, het thema van de
Kinderboekenweek, valt ook genoeg te zeggen en er staan verhalen over in de bijbel.
Na de herfstvakantie zijn we ons gaan verdiepen in Lichtfeesten, zoals Sint Maarten en Kerst, maar
Hindoes vieren Divali, Joden het Chanoekafeest en Moslims de geboorte van Mohammed. Ook
allemaal feesten die met licht te maken hebben.
Omdat met Kerst de geboorte van Jezus gevierd wordt horen we deze weken wat meer verhalen
over Jezus. Wat vertelde hij en wat was zijn bedoeling met die verhalen?
Het is een mooi groepje wat de GVO lessen volgt en ze vertellen ook graag wat.
Groeten van Jacqueline de Ruiter
Open dag
Op woensdag 20 maart is er weer een open dag binnen
alle scholen van Comprix. Op deze dag stellen alle
scholen hun deuren open om belangstellenden de
school te laten zien. Tussen 8.30 en 12.00 zijn
geïnteresseerden van harte welkom om de school te
bekijken. Tijdens deze ochtend kunt u ook in de klassen
kijken, om een les bij te wonen. Juf Nynke van der Zijl,
directrice, kan belangstellenden dan rondleiden en
informatie geven over hoe er op onze school wordt
gewerkt. Mocht u benieuwd zijn welke lessen er die dag worden gegeven, dan kunt u bij de
leerkrachten terecht! Tijdens deze ochtend staat er koffie/thee en wat lekkers voor u klaar.
Uurcultuur
Vanaf volgende maand bezoeken de groep 3 t/m 8 weer een voorstelling van Uurcultuur.
Groep 3/4 bezoekt de voorstelling: “Polle de orgeljongen” (13 maart)
Via het verhaal van Polle de Orgeljongen (naar het boek van Mensje
van Keulen) maken de kinderen kennis met het orgel, de werking
ervan en de vele klanken die het kan voortbrengen. Naar aanleiding
van de voorstelling kunnen kinderen verwoorden wat muziek kan
doen met je gevoelens.
In de voorstelling worden het verhaal en de muziek met elkaar
verweven. De orgelmuziek ondersteunt het verhaal, maar krijgt ook
een eigen, verhalende plaats. Het sprookjesachtige, spannende
verhaal van Mensje van Keulen blijkt heel herkenbaar en kunnen we
iedere dag nog tegenkomen. Want het paleis van Polle is er niet meer, maar de orgels waar hij op
speelde nog wel.
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Groep 5 t/m 8 bezoekt de voorstelling: “De waanzinnige boomhut.” (19 maart)
Het boek De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen is omgetoverd tot
een theatervoorstelling vol krankzinnige humor en magische
theatertovenarij. Een tikkeltje bizar en bovenal leuk voor jong en oud.
Andy en Terry zijn gevraagd om een theaterstuk over hun waanzinnige
boomhut te maken. Dat is nog niet zo makkelijk, want waar haal je nou zo
snel vliegende katten, een limonadefontein, een apeninvasie en een
reuzengorilla vandaan?
Een boomhut zoals die van Andy en Terry heb je nog nooit gezien! Er is een
bowlingbaan, een zwembad met reuzenhaaien, een geheim laboratorium
en een snoepjesmachine die je overal volgt en snoepjes in je mond schiet
als je trek hebt. Andy en Terry beleven er de dolste avonturen, want in hun boomhut is ALLES
mogelijk! Waar wacht je nog op? Kom snel langs!
Nieuws uit de middenbouw
De kinderen uit groep 4 en 5 zijn volop bezig
met het leren van de tafels.
In groep 5 worden alle tafels al aangeboden
en in groep 4 de tafels 1 t/m 5. Op internet
zijn vele sites te vinden om de tafels online
te oefenen. Dit kan natuurlijk ook samen
met mama en/of papa aan de keukentafel of
in de auto.
In groep 4 wordt er flink geoefend met het
leren klokkijken. Ze leren momenteel het
volgende:
- Hele uren
- Halve uren
- Kwartieren
- 5 voor/5 over
- 10 voor/ 10 over
Audit
Maandag 11 maart zal er een audit plaatsvinden op school. Deze audit
hebben wij zelf aangevraagd om scherp te blijven op eigen handelen door
mensen van buitenaf met een frisse blik naar onze school te laten kijken.
Tijdens de audit wordt de school op een vergelijkbare manier doorgelicht
als bij een inspectiebezoek. Er worden klassenbezoeken afgenomen, diverse
documenten worden bekeken en er staan gesprekken gepland met de
intern begeleider en directie. Het auditteam bestaat uit gecertificeerde
medewerkers van Comprix. Aan de audit zijn verder geen consequenties
verbonden. Voor ons een mooie kans om te kijken waar we staan en eventuele verbeterpunten mee
te nemen in het schoolplan 2019-2023!
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Agenda
Febr.
6
6
7
7
7
7
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28
28
Maart
2
5
7
11
12
13
14
15

Juf Nynke directie overleg
Stellingwerf College Open dag
Juf Aukje jarig
Juf Nynke werkgroep duurzaamheid
Gastles muziek groep 1 t/m 4
Contactavond groep 8 (Verwijsgesprekken Voortgezet Onderwijs)
Juf Anke opleiding (juf Nynke vervangt)
Schaaktoernooi Stellingwerf College
Juf Nynke ’s ochtends op het stafbureau in Wolvega
Voorleeswedstrijd Oosterwolde Celina 19.00 uur
Juf Anna cursus Met Sprongen Vooruit
Vioollessen groep 1 t/m 4
10-minuten gesprekken
Rapporten mee
Voorjaarsvakantie t/m 24 februari
Juf Anke jarig
Weer naar school
DBOS Boekpromotie groep 5/6
Onderwijsevaluatie 1e half jaar
Vioolles groep 1/2
Keyboardles groep 7/8
MR vergadering 17.00 uur
Jorien jarig
Info nr. 7
Keyboardles groep 7/8
Audit
Juf Nynke jarig
Juf Nynke Directie overleg
Keyboardles groep 7/8
Alle kinderen vrij ivm landelijke staking!

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

