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2018-2019

Anita Grunefeld
Wellicht heeft u al gehoord dat Anita Grunefeld al een paar
dinsdagen niet op school is geweest. Zij heeft, na een val van
een trappetje, een pees in haar rechterbovenarm/schouder
gescheurd. Hierdoor kan zij voorlopig nog niet werken. Wij
wensen haar een spoedig herstel toe!
Audit
Vorige maand is het auditrapport door de auditeurs gepresenteerd aan directie en IB, in het bijzijn
van bestuursleden van Comprix. We zijn ontzettend trots op het resultaat!
De twee, voor ons, belangrijkste indicatoren zijn met een “Goed” beoordeeld.
Een goed schoolklimaat is een voorwaarde om te komen tot leren. Wanneer kinderen goed in hun vel
zitten en er een prettige omgang is tussen leerlingen en leerkrachten, dan kan er pas echt geleerd
worden. Het onderwijsproces zit goed doordacht in elkaar; wordt voortdurend nagedacht over een
passend en uitdagend aanbod. Kortom: leren de kinderen wel en sluit dit aan bij hun
belevingswereld?
Om dit alles voor elkaar te krijgen hebben we jullie en jullie kinderen heel hard nodig. Door goed
samen te werken en elkaar serieus te nemen, maar ook veel lol te maken, maken we samen de
school tot wat het is. En dat is wat onze kleine school zo ontzettend groot maakt! #TROTS!!
Conclusie uit het Auditrapport:
Beoordeling onderwijs OBS de Trede te Haule:
Onderwijsproces:
G
Schoolklimaat:
G
Onderwijsresultaten
V
Kwaliteitszorg en ambitie
V
Hoofdconclusie en vervolg: De basiskwaliteit op de Trede is van goede kwaliteit. Van alle
onderzochte indicatoren kan worden gesteld dat de basiskwaliteit op orde is. In het gesprek met de
directeur en de intern begeleider kregen de auditeurs een goed beeld van de school. De directeur
introduceerde (op een poster) wat volgens haar (en het team van leraren) de sterke punten zijn van
de school. Duidelijk werd gemaakt dat er op de Trede innovatief en kwalitatief goed onderwijs wordt
gegeven door een team van excellente leraren.
De auditeurs zijn benieuwd en heel optimistisch over de verdere ontwikkeling van de Trede.
(Bron: Auditrapport)
Oudercontact
Donderdag 4 juli 2019 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. U heeft de mogelijkheid om u in te
schrijven op de middag of op de avond. De intekenlijst hangt vanaf maandag 10 juni (i.v.m. schoolreis
groep 3 t/m 8 iets eerder dan normaal) weer in het halletje. U kunt intekenen van 10 t/m 18 juni,
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].
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Doordraaien groepen
Woensdag 3 juli gaan alle kinderen alvast naar het lokaal waar ze volgend jaar les zullen krijgen. Ze
krijgen op deze manier alvast een idee hoe het zal zijn. Welke kinderen zitten er in de klas? Welke juf
krijg ik? Allemaal spannende dingen! Om er voor te zorgen dat de kinderen hier tijdens de
zomervakantie geen of weinig last van krijgen draaien wij de groepen alvast een keer door vóór de
zomervakantie!
Nieuws uit de bibliotheek
Interactief voorlezen.
Een leuke vorm van voorlezen waarbij kinderen erg betrokken raken bij het verhaal.
Een aantal tips: 1. Bekijk samen de voorkant van het boek. Laat je kind raden waar het boek over zou
kunnen gaan. 2. Stel tijdens het lezen af en toe vragen over het verhaal als 'hoe zou het verhaal
verder gaan', 'hoe kan dat nou?' of 'heb jij ook wel eens ….?' 3. Ga in op de opmerkingen of vragen
van je kind. 4. Praat na over het boek.
Ook leuk Digitale prentenboek en: www.bereslim.nl (via biebactie), www.wepboek.nl,
https://devoorleeshoek.nl
Mediawijsheid
Maak gebruik van de MediaDiamant.
Veel opvoedvragen gaan over het
mediagebruik van kinderen. Je wilt je kind
goed begeleiden maar weet niet altijd hoe.
Het model de MediaDiamant helpt daarbij.
De MediaDiamant is opgebouwd uit vijf
kanten die samen de belangrijkste
onderdelen van mediaopvoeding vormen:
1. Plezier – geniet van de mogelijkheden
2. Veilig – voorkom risico’s
3. Samen – begeleid je kind
4. Inhoud – weet welke media geschikt zijn
5. Balans – momenten met en zonder
Zorg ervoor dat je deze 5 woorden in de gaten houdt bij de opvoeding. Als ouders kun je de vijf
kanten naar eigen inzicht toepassen, afhankelijk van jouw opvoedstijl en gezinssituatie. Wil je meer
weten? Lees dan verder op deze website: https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant-0-6/
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Informatie schooljaar 2019-2020
Formatie
De formatie is rond voor het schooljaar 2019-2020 en ziet er als volgt uit:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Groep 1/2
Wilmar
Wilmar
Wilmar
Anna
Groep 3/4
Anna
Aukje
Aukje
Aukje
Groep 5/6
Anke
Anke
Jorien
Anke
Groep 7/8
Roy
Roy
Roy
Roy
IB: Miriam Nijholt (1 dag per week)
Onderwijsondersteunend: Juf Anita Grunefeld
Directietaken: Juf Nynke op maandag, dinsdag en donderdag.
Lesrooster 2019-2020
Maandag
Groep 7/8
8.30-14.15
Groep 5/6
8.30-14.15
Groep 3/4
8.30-14.15
Groep 1/2
8.30-14.15

Dinsdag
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15

Woensdag
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-12.00

Donderdag
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15

Vakantierooster 2019-2020
Start schooljaar maandag 26 augustus
Herfstvakantie
19 oktober
Kerstvakantie
21 december
Voorjaarsvakantie
15 februari
Goede Vrijdag/Paasvakantie 10 april
Meivakantie
25 april
(Koningsdag valt in deze vakantie)
Hemelvaart
21 mei
Pinksteren
1 juni
Zomervakantie
3 juli

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

27 oktober
5 januari
23 februari
13 april
7 mei

t/m

22 mei

t/m

16 augustus.

Inzet marge uren (alle kinderen zijn dan vrij):
Dit wordt later bekend gemaakt.
Oudervereniging 2019-2020
De volgende ouders zitten in de Oudervereniging:
Mirranda Stelma
Cobie van Mourik
Karin Schotanus
Gezina de Bruin

Vrijdag
Anna
Aukje
Anke
Nynke

Vrijdag
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-12.00
8.30-12.00
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Medezeggenschapsraad 2019-2020
Oudergeleding
Willem Holman
Mariska Zweepe
Marian Boonstra
Bertine Kleinendorst (GMR-lid)

Personeelsgeleding
Aukje Ekkels
Anna Rutgers
Wilmar Meppelink

Kennismakingsgesprekken
Tijdens de derde schoolweek op dinsdag 10 september organiseren wij korte
kennismakingsgesprekken voor ouders die te maken krijgen met een nieuwe leerkracht of
leerkrachten.
Naast de warme overdracht van kinderen tussen leerkrachten, vinden wij de informatie van ouders
ook zeer waardevol. Het doel van dit gesprek is elkaar van informatie te voorzien over uw zoon of
dochter. Wij zouden het op prijs stellen wanneer beide ouders/verzorgers bij dit gesprek aanwezig
zouden kunnen zijn.
Het gesprek bestaat uit drie onderdelen:
1. informatie van de ouders/kind
2. informatie van de school
3. mogelijke afspraken
Na de zomervakantie ontvangt u een brief met een planning voor de gesprekken. Mocht u
verhinderd zijn op het geplande moment, dan vragen wij u om onderling te ruilen. Mocht dit ook niet
lukken, dan kunt u contact opnemen met school om een nieuwe afspraak te maken.
Gymtijden 2019-2020
Ma
12:45-13:30
13:30-14:15
Di
09:00-09:45
11:15-12:00
Do
8:30-9:15
9.15-10:00
10.30-11:15
11.15-12.00

groep 5/6
groep 7/8
groep 1/2
groep 3/4
groep 3/4
groep 1/2
groep 5/6
groep 7/8

Denkt u er aan dat de gymkleding in een tas mee naar school wordt genomen? (sportbroek met Tshirt of gympakje en gymschoenen). Veel kleding en schoenen zijn aan het eind van het schooljaar
wat krap gaan zitten. Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) na de zomervakantie gymkleding heeft
dat goed zit (niet te klein) en gymschoenen in de goede maat.
Gymschoenen die buiten worden gedragen mogen binnen niet aangehouden worden.
Gymkleding graag voorzien van naam. In verband met de veiligheid kunnen leerkrachten de keuze
maken om kinderen zonder gymschoenen niet mee te laten gymmen.
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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.
Handvaardigheidscircuit (OPROEP!!)
Na de zomervakantie willen we op dinsdagmiddag weer starten met het handvaardigheidscircuit en
dat zal weer voor groep 3 t/m 8 zijn!
Het is de bedoeling dat de kinderen in kleine groepjes gedurende drie weken aan een onderwerp
werken onder begeleiding van een ouder/leerkracht. Na die drie weken draaien de groepen door en
start de volgende ronde. Op deze manier komen alle kinderen gedurende het hele jaar bij de
verschillende onderdelen aan de beurt. Er zullen ook weken uitvallen door bijvoorbeeld moeder- en
vaderdag. Zodra we weten welke ouders of andere enthousiaste mensen ons willen helpen, kunnen
we een rooster maken met de data waarop het circuit plaatsvindt.
Er kunnen verschillende onderdelen aan bod komen. Het handvaardigheidsciruit zal op de
dinsdagmiddag worden gehouden van 13.15-14.15 uur.
Welke vader/moeder/opa/oma/oom/tante/buurman of buurvrouw wil ons hierbij helpen? U kunt
zich opgeven bij de leerkracht van uw kind(eren) of door te mailen naar info@obsdetrede.nl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam:
Kan wel op dinsdagmiddag van 13:15-14:15 begeleiden bij het
handvaardigheidscircuit.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Kleine Jantje Beton Loterij 2019
Onze kinderen komen begin volgend schooljaar in actie voor meer spelen. Spelen is namelijk niet
alleen heel leuk, het is ook heel belangrijk. We verkopen lootjes van De Kleine Jantje Beton Loterij
van 12 t/m 26 september. Daarmee halen we geld op voor ons schoolplein én voor kinderen voor wie
spelen minder vanzelfsprekend is.
Spelen is niet alleen heel leuk, het is ook heel belangrijk. Door te spelen krijgen kinderen namelijk de
beweging die ze nodig hebben voor een gezonde ontwikkeling. En tegelijkertijd leren ze allemaal
belangrijke dingen, zoals vrienden maken, omgaan met tegenslagen en lak hebben aan vervelende
mensen. Allemaal dingen die later best van pas komen. Toch wordt (buiten)spelen door tijdgebrek
steeds minder vanzelfsprekend. Eén op de vijf kinderen speelt niet of slechts één keer per week
buiten. Daar doen wij iets aan samen met Jantje Beton via De Kleine Jantje Beton Loterij. Zo zorgen
we er samen voor dat meer kinderen meer kunnen spelen.
Iedereen die een Jantje Beton lot koopt, stimuleert spelen tijdens en na schooltijd. Het schoolplein
biedt kinderen goede mogelijkheden om tijdens en na schooltijd actief te zijn en hun batterij op te
laden. Het schoolplein staat zelfs in de top 3 van favoriete plaatsen om te spelen. Een belangrijke
(speel)plek dus!
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Heeft u nog vragen over de Jantje Beton Loterij? Kijk op www.jantjebeton.nl/loterij.
U vindt daar ook de antwoorden op de meest gestelde vragen over deze actie.
Agenda
Juni
7
9
10
11
11
11
12
12
14
16
17
19
24
24
25
28
Juli
1
2
3
3
4
5
5
5
8
9
10
11
12
Aug
26
27
27
28
Sep
12
17
18
20

Zwemles groep 7/8 (fiets mee!)
Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag (Kinderen vrij)
Groep 3/4 naar de Oudheidkamer in Wolvega
MR vergadering 17.00 uur
Bibliotheekkast wordt gewisseld (alle boeken moeten ingeleverd zijn!)
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
Verhalenverteller op bezoek bij groep 3/4
Groepsbespreking/groepsoverdracht (IB-er en leerkrachten)
Kinderen de hele dag vrij (Inzet marge uren)
Juf Grietje jarig
Info nr. 11
Juf Nynke directie overleg
Doordraaien groepen
10-minutengesprekken
Rapporten mee
Juf Anke opleiding, juf Nynke vervangt
Zwemles groep 7/8 (fiets mee!)
Afscheidsactiviteit groep 8
D-BOS finale leeskoorts groep 7/8
Feestdag juf Griet!
Donderdag 11-07 laatste schooldag. Kinderen om 11:00 uur vrij!
Zomervakantie t/m 25 augustus
Weer naar school!
Info nr. 1
Luizencontrole
Start bijeenkomst Comprix (’s middags)
Start Jantje Beton actie
Prinsjesdag
Directie overleg juf Nynke
Sportdag Comprix groep 8
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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

