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Nieuwe leerlingen
Noralie is vier jaar geworden en hebben wij mogen verwelkomen
bij ons op school. Wij wensen haar en haar ouders een heel
plezierige schooltijd toe.
Schoolvoetbaltoernooi
Dit jaar nemen wij deel aan het Schoolvoetbaltoernooi van Ooststellingwerf met
1 meisjesteam. Op woensdagmiddag 3 april zullen de kinderen hun
voetbaltalenten tonen op Sportpark Oostenburg in Oosterwolde. Zet ‘m op
meiden!
Feestelijke ouderavond 4 april (herhaling)
Donderdagavond, 4 april, is de feestelijke ouderavond voor groep 1 t/m 6. Op deze avond is er ook
weer een verloting. Wij zouden u willen vragen om een prijsje voor deze verloting aan de kinderen
mee te geven, zodat het aantal te verloten prijsjes groter wordt. Bij voorbaat onze hartelijke dank
voor uw bijdrage.
De kinderen van groep 1 t/m 6 worden om 18.45 uur op school verwacht.
De zaal is open vanaf 18.45 uur. De avond start om 19.30 uur.
De kinderen blijven tijdens het schminken in de school. Ze gaan onder
begeleiding van de leerkracht(en) naar het dorpshuis.
Wij stellen het op prijs dat alle kinderen na afloop van de feestelijke ouderavond naar huis gaan. Het
is niet de bedoeling dat de kinderen dan nog op het toneel komen, dit om eventuele ongelukjes te
voorkomen. Denkt u er verder ook aan om meegebrachte spullen gelijk mee naar huis te nemen?
Kleding groep 3/4: Kinderen trekken een trainingsbroek of legging aan, een T-shirt en donkere
sokken. De rest van de kleding wordt verzorgd door school.
Wij kunnen ons voorstellen dat het voor sommige kinderen wat vroeg is om de volgende dag om
8:30 uur te starten, vandaar dat we een inloop hebben tot 9:30 uur.
Koningsspelen 12 april
Dit jaar zijn wij actief in het Blauwe Bos, daar gaan wij verschillende activiteiten
doen. Waaronder een Bootcamp onder leiding van Raymond van de Ven. Aan het
einde van de ochtend gaan we picknicken in het bos, in een eigen gebouwd
kasteel. De kinderen hoeven dus geen eten en drinken mee. Om 12.00 kunnen de
kinderen van groep 1 t/m 4 weer opgehaald worden in het Blauwe bos bij de
parkeerplaats, dan graag uw kind afmelden bij de groepsleerkracht. Groep 5 t/m 8 fietst om 12:00
uur naar school, zij zijn om 14:15 uur vrij.
Groep 5 t/m 8 vertrekt om 8.30 uur op de fiets en groep 1 t/m 4 vertrekt om 8:45 uur met de auto.
We hebben vervoer nodig voor het brengen van groep 1 t/m 4. Wie wil deze kinderen aan het begin
van de ochtend naar het Blauwe bos brengen? U kunt zich aanmelden bij de leerkracht.
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Oudercontact (herhaling)
Dinsdag 16 april is er weer gelegenheid voor een 10 minuten gesprek. De 10minutengesprekken van april zijn in principe alleen voor ouders die iets met de
leerkracht willen bespreken. Wanneer de leerkracht iets met u wil bespreken, dan
nodigt zij u hiervoor uit. 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. U heeft de mogelijkheid om u en te schrijven op de
middag of op de avond. De intekenlijst hangt van 1 t/m 5 april in het halletje. U kunt dus intekenen
t/m 5 april, daarna is inschrijving 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), via de mail mag natuurlijk ook altijd
(info@obsdetrede.nl).
Paasactiviteit onder leiding van de OV
Donderdagmiddag 18 april organiseert de Oudervereniging weer een paasactiviteit in het Blauwe bos
vanaf 13.00 uur. Groep 5 t/m 8 fietst gezamenlijk naar het Blauwe bos. Voor groep 1 t/m 4 zijn wij
nog op zoek naar ouders die willen rijden. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar
info@obsdetrede.nl of bij één van de leerkrachten.
Schoolfruit
In de week van 15 april ontvangen we voor de laatste keer Schoolfruit. Wilt u uw
kind(eren) na de meivakantie zelf weer fruit meegeven?
Herdenking 4 mei
Jaarlijks is er een herdenking van hen die in de oorlogsjaren zijn omgekomen.
Wij nemen deel aan het landelijke onderwijsproject van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De school
heeft het oorlogsmonument bij de kerk geadopteerd. Tijdens de herdenking op 4 mei zullen er
verhalen voorgedragen worden en zal er een krans worden gelegd namens de basisschoolkinderen.
Aan de hand van o.a. dit monument leren de kinderen over de lokale geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog, de traditie van herdenken en de rituelen die daar bij horen.
Wij hopen dat er veel ouders met kinderen naar de herdenking komen!
U bent als ouder wel zelf verantwoordelijk voor uw kind(eren) deze avond. Juf Nynke zal namens de
school wel aanwezig zijn. Voor de meivakantie zal worden gekeken welke kinderen een
gedicht/verhaal voordragen en welke kinderen de krans gaan leggen.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.00 uur
19.20 uur
19.25 uur
19.45 uur
19.59 uur
20.00 uur
20.02 uur

Grote zaal van dorpshuis de Mande open, met koffie en thee.
Inleiding door voorzitter Plaatselijk Belang, Lambert van Dijk.
Verhaal over Andries Hartholt
Stoet formeren, in stilte naar het kerkhof lopen.
The Last Post.
Herdenken en eer bewijzen tijdens 2 minuten stilte.
Wilhelmus.
Toespraak
Gedichten of verhalen voorlezen door kinderen van OBS de Trede.
Hierna is gelegenheid tot leggen van kransen en bloemen.
Dankwoord.
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Gymnastiek
Na de meivakantie kunnen wij, tot aan de zomervakantie, niet meer gymmen in de gymzaal. Dit
omdat de vloer wordt vervangen. Wij zullen dus gaan gymmen op het veld achter de school. Houdt u
hier rekening mee qua kleding/schoeisel?
Stagiaire
Sophie Rozeboom komt na de meivakantie een week stage lopen in groep 5/6 en een week bij groep
1/2. Wij wensen haar twee leerzame weken toe!
Audit
Donderdag 9 mei krijgen we de officiële terugkoppeling van het audit team dat onze school heeft
bezocht. Uiteraard laten wij u ook weten wat hun bevindingen zijn.
Schoolzwemmen
Het schoolzwemmen voor groep 7 t/m 8 begint op vrijdag 10 mei. De kinderen
gaan vanaf deze datum zes vrijdagmiddagen, van 13:30 uur tot 14:00 uur,
zwemmen in Haulerwijk. (De data worden vermeld in de agenda onder aan deze
nieuwsbrief.) We gaan hier op de fiets naar toe. De gymles op de maandag komt
hierdoor te vervallen. Indien het slecht weer is, bepaalt de leerkracht of het
zwemmen wel of niet door gaat. De kinderen hoeven na afloop niet mee terug
naar school en zijn dus vrij vanaf het zwembad.
Schoolfotograaf
Maandag 13 mei komt de schoolfotograaf. De foto’s worden gemaakt door
Fotografie Wiersma | Ukkie Foto uit Heerenveen. We beginnen om 8.30 gelijk
met de broertjes en zusjes gevolgd door individuele foto’s, groepsfoto’s, een
schoolfoto en een teamfoto. (We starten uiteraard met broertjes en zusjes die
nog geen vier jaar zijn!)
Tosti dag groep 5 t/m 8
Laatste vrijdag van iedere maand tosti dag worden er tostiapparaten geregeld
en eten de kinderen tussen de middag een heerlijke tosti op school!
Wat gebeurt er bij HVO?
Bij HVO zijn we sinds kort bezig met het thema: 'anders'. Dat gaat op
verschillende manieren. We hebben het over doofheid gehad. Wat het betekent
als je niet kunt horen? Kun je dan nog wel naar muziek luisteren?
Vorige week hebben we het over Indonesië gehad. In Indonesië is veel anders.
Ze drinken bijvoorbeeld andere drankjes en eten ander eten. De leerlingen
mochten er voor kiezen om iets te proeven. De kinderen die dat wilden hebben
een slokje ' soda gingería' gedronken. Dit is een drankje dat bestaat uit gewelde
basilicumzaadjes, rozensiroop, gecondenseerde melk en sprite. Daarnaast
hebben de leerlingen die dat wilden gebakken meelwormen gegeten. De
komende tijd doen we weer iets 'anders'.
Met hartelijke groet Ingrid Bouma
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HVO/GVO 2019-2020
In maart hebben alle kinderen uit groep 5 t/m 7 een brief meegekregen en kon iedereen aangeven of
ze volgend jaar HVO of GVO willen volgen. Er zijn te weinig aanmeldingen binnen gekomen voor
GVO. Net als vorig schooljaar, zal er volgend schooljaar alleen HVO worden gegeven waar alle
kinderen aan meedoen. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit bij Nynke van der Zijl
kenbaar maken. Er wordt dan een alternatieve invulling bedacht.
Schoolreis
Op woensdag 19 juni t/m vrijdag 21 juni gaan de groepen 3 t/m 8 met schoolreis naar Boscamping in
Appelscha. Voor iedere dag worden er weer activiteiten bedacht.
De groepen 7 en 8 gaan, onder leiding van Juf Anke en juf Nynke, dit jaar weer op de fiets!
We zijn nog op zoek naar:
- Ouders die woensdag 19 juni kunnen rijden voor groep 3 t/m 6.
- Ouders die mee willen helpen bij het spel voor groep 5 t/m 8 op woensdagavond 19 juni
- Ouders die vrijdagochtend 21 juni mee willen helpen de groepsaccommodatie veegschoon te
maken.
- Ouders die de tassen willen vervoeren op de woensdag en de vrijdag.
Lijkt het u leuk om te helpen, dan kunt u zich opgeven vóór 19 april door het onderstaande strookje
in te leveren op school. Wanneer u kunt rijden, graag aangeven hoeveel kinderen u kunt vervoeren.
Te zijner tijd krijgen alle kinderen een programmaboekje met daarin het schoolreisprogramma en
een overzicht van de ouders die rijden/begeleiden. Mochten er naar aanleiding van deze brief nog
vragen zijn dan horen wij dat graag.
Dag 1 woensdag 19 juni
• Chauffeurs/begeleiding bij groep 3 t/m 6:
•

Begeleiding bij het spel ’s avonds van groep 5 t/m 8:

Dag 2 donderdag 20 juni (Sportief programma! Ovb)
• Begeleiding + chauffeur bij groep 3/4:

Naam………………………pers.:
Naam………………………………….

Naam……………..…………pers.:

•

Begeleiding + chauffeur bij groep 5/6:

Naam……………..…………pers.:

•

Begeleiding bij groep 7/8:

Naam………………………………….

Dag 3 vrijdag 21 juni opruimen en zwemmen!
• Hulp bij het veegschoon maken van de accommodatie:

Naam………………………………….

• Chauffeurs groep 3 t/m 6
Naam………………………pers.:
Chauffeurs begeleiden die dag ook!!
Ouders die op de tweede dag begeleiden mogen ook meedoen met de bonte avond!
Groep 1/2 gaat op woensdag 13 mei naar Nienoord te Leek. De kinderen ontvangen nog een
uitnodiging.
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Uitslag ouderenquête en leerling enquête
In februari is er weer een ouderenquête en een leerling enquête ingevuld. Dit wordt gedaan, omdat
we graag willen 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.
Door de enquête kunnen we ook zien of u op de hoogte bent van bepaalde zaken of dat wij dat als
school (nogmaals) onder uw aandacht kunnen brengen.
Ouderenquête:
Conclusies:
Respons is uitstekend; 83%
Prachtige waardering van onze ouders door gemiddeld een 8,2 te geven.
Sterke punten:
Leertijd (3,53)
1 De school zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is (3,93)
2 De school begint goed op tijd. (3,71)
Pedagogisch handelen (3,58)
3 De school ziet er gezellig uit ( (3,74)
4 Mijn zoon/dochter gaat met plezier naar school (3,70)
5 De leraar stelt zich positief op naar mijn zoon/dochter ( 3,67)
Didactisch handelen (3,55)
6 De leraar is een goede leraar (3,65)
7 De leraar geeft voldoende hulp aan mijn zoon/dochter (3,58)
Afstemming (3,59)
8 De leraar houdt goed rekening met wat mijn zoon/dochter wel of niet kan (3,70)
9 Het taalgebruik van de leraar is correct (3,65)
10 De leraar heeft goed zicht op de vorderingen van mijn zoon/dochter (3,58)
Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen (3,58)
11 De leraar laat mijn zoon/dochter voldoende zelfstandig werken (3,64)
12 De leraar laat de kinderen voldoende samenwerken (3,59)
Schoolklimaat (3,61)
13 Ik ben tevreden over de nieuwsbrieven die ik ontvang (3,73)
14 De sfeer op school is goed (3,72)
Zorg en begeleiding (3,52)
15 De rapportbesprekingen zijn zinvol (3,77)
16 De school organiseert voldoende rapportbesprekingen (3,73)
17 Mijn zoon/dochter wordt goed begeleid door de leraar (3,67)
Opbrengsten (3,58)
18 De school informeert mij over de resultaten van de cito toetsen die in februari en in juni
worden afgenomen. (3,67)
19 De toets resultaten worden adequaat besproken tijdens de rapportbesprekingen (3,65)
Sociale Veiligheid ( 3,56)
20 Mijn zoon/dochter voelt zich veilig in de klas (3,72)
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Vervolgstappen n.a.v. de ouderenquête:
Informerend:
1 Fries
Vorig jaar is door de provincie een taalplan Frysk opgesteld voor alle scholen in Friesland. Wij
hebben ontheffing voor het vak Frysk.
De werkelijke situatie op de school komt het meest overeen met profiel van de school (n.a.v.
het schoolbezoek en de ingevulde vragenlijst):
Profiel F: Het Fries als vak wordt niet gegeven, maar er is wel aandacht voor het kerndoel
attitude (= kerndoel 17).
Conclusie: ontheffing voor alle kerndoelen met uitzondering van kerndoel 17.
Er wordt onderwijs gegeven in attitude. (Dit komt terug in het aanbod van de Veerkieker)
2 Techniek
Er zijn veel ontwikkelingen op dit gebied. Techniek zal ook in het schoolplan 2019-2023 worden
opgenomen.
3 Op school wordt ervoor gezorgd dat mijn zoon/dochter geen last heeft van pesten en
treiteren.
Dit doen wij door het volgende aan te bieden:
Gouden Weken met groepsvormende activiteiten en kennismakingsgesprekken;
de methode Leefstijl voor sociaal-emotionele ontwikkeling;
(individuele) gesprekken met leerlingen;
duidelijke regels en afspraken, waarbij alle leerkrachten alle kinderen aan kunnen spreken op
hun gedrag;
Werken met een Leerlingenraad;
Mediawijsheid door de bibliotheek;
Sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem Zien!.
Actiepunten:
1. De school eindigt op tijd.
Dit is besproken tijdens een teamvergadering.
2. Ik ben tevreden over de schooltijden (3,37)
Wij zien dat veel ouders tevreden zijn over de schooltijden. Zowel de leerkrachten als een aantal
ouders vinden het huidige rooster wel pittig voor de jongste kinderen, met name groep 1.
Wij hebben als team, samen met de MR, besloten om de kleuters vanaf volgend schooljaar weer
een middag extra vrij te geven. De kleuters hebben vanaf volgend schooljaar dus weer op
woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij.
(Achtergrondinformatie: Voor de overgang naar het continurooster moesten we eerst wel het
huidig lesrooster hanteren. Dit heeft er mee te maken dat groep 2 vorig jaar in groep 1 drie
middagen vrij was en dus heel weinig uren had gemaakt. Om er voor te zorgen dat zij het
minimale aantal uren onderwijs krijgen dat verplicht is, was deze tussenfase nodig. De kinderen
van groep 3 en 4 blijven gewoon op de vrijdagmiddag vrij.)
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Leerling enquête:
De uitslag van de leerling enquête is ook besproken met de Leerlingenraad. Hieruit kwam naar voren
dat de kinderen vragen soms heel anders interpreteren. Bijvoorbeeld bij de vraag: “De juf of meester
treedt op als ik gepest word.” Kinderen hebben hierbij in sommige gevallen – ingevuld, omdat het
niet voorkomt. Dit geeft dan een vertekend beeld.
Conclusies:
Respons is uitstekend; 100%
Prachtige waardering van onze leerlingen door gemiddeld een 8,3 te geven.
Sterke punten:
Schoolklimaat SK1 Veiligheidsbeleving (3,61)
1 Ik voel me veilig in de school (3,63)
2 Ik voel me veilig op het plein (3,62)
3 Ik voel me veilig tijdens het overblijven (3,62)
Schoolklimaat SK2 Welbevinden (3,21)
4 Ik heb vriendjes en/of vriendinnetjes in mijn klas (3,63)
Vervolgstappen n.a.v. de leerling enquête:
-Kinderen missen soms uitdaging op het schoolplein. Wij gaan samen met de kinderen nadenken
waar kansen liggen om dit te verbeteren. De leerlingenraad kan na gaan denken over een actie om
geld in te zamelen. Samen met Comprix wordt er ook bekeken welke subsidies er beschikbaar zijn om
geld in te zamelen. Wordt vervolgd dus!

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Het team en de MR van OBS de Trede.
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Agenda
April
3
4
8
10
10
11
11
12
15
15
15
16
16
17
17
18
18
19
21
22
23
27
29
Mei
4
5
6
7
10
10
12
13
15
15
17
17
22
22
24
24
24
27
28
30

Schoolvoetbaltoernooi
Feestelijke ouderavond groep 1 t/m 6
Schoolarts groep 2
Juf Nynke Directie overleg
Juf Anke en juf Aukje BHV cursus
Veerkieker groep 7/8 Vlechtmuseum Noordwolde
Juf Nynke ICC (cultuur) middag
Koningsspelen
Laatste week schoolfruit
Juf Griet jarig
Juf Nynke vrij
IEP-Eindtoets groep 8 dag 1
10-minutengesprekken
IEP-Eindtoets groep 8 dag 2
Cursus Met Sprongen Vooruit juf Wilmar
Juf Nynke vrij
Paasactiviteit hele school
Goede vrijdag (Kinderen vrij)
Eerste Paasdag
Tweede Paasdag (Kinderen vrij)
Start meivakantie t/m 5 mei
Koningsdag
Anita Grunefeld jarig
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Luizencontrole
Info nr. 9
Juf Anke opleiding, juf Nynke vervangt
Zwemles groep 7/8 (fiets mee!)
Moederdag
Schoolfotograaf
Juf Anna cursus Met Sprongen Vooruit
Schoolreis groep 1/2
Vergadering Leerlingenraad
Zwemles groep 7/8 (fiets mee!)
Juf Nynke studie Tweedaagse
Schoolkorfbaltoernooi
Juf Anke opleiding, juf Nynke vervangt
Zwemles groep 7/8 (fiets mee!)
Groep 5/6 naar de bibliotheek Schrijver Pieter Koolwijk
Alle kinderen om 12.00 uur vrij (Evaluatie- en voorbereidingsvergadering team)
Groep 7/8 DBOS Leeskoorts
Hemelvaartsdag (kinderen vrij)
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31
Juni
4
5
5
6
7
9
10
11
11
12
12
14
16
17
19
24
28

Dag na Hemelvaart (kinderen vrij)
Info nr. 10
Juf Wilmar cursus “Met Sprongen Vooruit”
Rode Loperloop Oosterwolde
Musical groep 7/8
Zwemles groep 7/8 (fiets mee!)
Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag (Kinderen vrij)
Groep ¾ naar de Oudheidkamer in Wolvega
MR vergadering 17.00 uur
Juf Nynke directie overleg
Avondvierdaagse Bakkeveen t/m zaterdag 15 juni
Zwemles groep 7/8 (fiets mee!)
Vaderdag
Verhalenverteller op school bij groep 3/4
Schoolreis groep 3 t/m 8 naar Appelscha t/m 21 juni
Stellingwerf College ontvangst nieuwe brugklasleerlingen
Kinderen de hele dag vrij (Inzet marge uren)

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

