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Start schooljaar 2019-2020
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad
en lekker is uitgerust. We hebben gisteren een heerlijke
start van het schooljaar gehad. De kinderen zijn weer
enthousiast begonnen en wij als team hebben weer zin
in het nieuwe schooljaar.
In het kader van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het groepsvormingsproces werken we met
“De Gouden Weken”. Coöperatieve werkvormen, Energizers en groepsgesprekken spelen hierbij een
belangrijke rol. Het voeren van kennismakingsgesprekken is hier ook een onderdeel van.
Met een fijne groepssfeer maken we er een prachtig jaar van!
Weer naar school!
Na zes weken vakantie gaan we in de klassen weer fris van start. Voor de orde, rust en structuur
vragen wij om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd van huis vertrekt zodat hij/zij op tijd op school is.
Mocht u zelf een mededeling hebben, dan kunt u vanaf 8.15 uur bij de leerkracht terecht. Vanaf 8.25
uur zijn wij er voor de leerlingen.
Wanneer de kinderen op school komen, en de bel is nog niet gegaan, kunnen ze hun tas aan de
kapstok hangen. In de klas staat een bak voor het eten en drinken voor tussen de middag. Deze
bakken worden vervolgens door de leerkracht in de koelkast gezet.
Nieuwe leerlingen
Nikki is vier jaar geworden in de zomervakantie en hebben wij mogen
verwelkomen bij ons op school. Wij wensen haar een heel plezierige
schooltijd toe.
Een berichtje van (juf) Griet:
Lieve allemaal, ik heb een fantastisch afscheidsfeest gehad. Top georganiseerd! Wat een
verwennerij! Hulde aan mijn lieve collega's en vele ouders die dit mogelijk hebben gemaakt!
Prachtige cadeaus, bloemen en attenties! Kaartjes met heel veel lieve woorden. Een prachtig filmpje
van geweldige mensen die ook graag iets wilden zeggen. Zelfs van Sinterklaas en Zwarte Piet uit
Spanje.
Een prachtig boek met tekeningen van de kinderen en ontroerende
bedankjes!
Ik heb erg genoten.
Een hele grote DANKJEWEL. Liefs (juf) Griet
In de vakantie zijn Griet en Klaas beppe en pake geworden van hun
eerste kleinzoon! Zijn naam is Hugo Jens Cornelis. Met de ouders en
Hugo gaat het heel goed. En tsja, het kon ook niet anders… Griet is een
heel trotse beppe!!
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Informatieboekjes
Alle kinderen krijgen in week 36 een informatieboekje mee naar huis. Hierin staat kort beschreven
hoe er in de groepen gewerkt wordt. Daarnaast kunt u zien welke kinderen er nog meer in de klas
zitten en zijn er nog wat praktische zaken te vinden. Mocht u nog iets missen? Laat het ons weten!
Klasbord
We vinden het als school belangrijk om het thuisfront goed te informeren over de activiteiten die
plaats vinden op onze school en rondom de klas. Sinds vorig schooljaar werkt groep 7/8 hier al mee
en omdat het goed bevalt willen we het nu in alle groepen gebruiken.
Wat is Klasbord?
Klasbord is een tool waarmee het mogelijk is om ouders & betrokkenen
rondom de klas op een makkelijke, veilige en vooral op een leuke manier
te informeren over het reilen & zeilen van de klas èn de school. Zo kan de
leerkracht foto’s delen van een leuke activiteit, een tekstbericht sturen of
een oproep plaatsen.
Het is een afgesloten & veilige omgeving waarin de leerkracht de volledige
controle heeft. Alleen de ouders en betrokkenen rondom de klas krijgen
toegang tot de geplaatste berichten (nadat de leerkracht hier toestemming voor heeft gegeven).
Benieuwd hoe Klasbord werkt? Kijk voor meer uitleg op www.klasbord.nl .
De kinderen krijgen deze week een uitnodiging mee met een omschrijving hoe je de groep van jouw
kind kunt volgen. Hierin staat ook de unieke klascode die je nodig hebt bij aanmelding.
Naast Klasbord blijven we ook gewoon met Facebook en de nieuwsbrief werken!
Juf Mary Jansen
Als u dit leest is het nieuwe schooljaar weer begonnen. De kinderen van groep
5/6 hebben mij al ontmoet en met een aantal van u heb ik al kennisgemaakt. Ik zal mij hier even kort
voorstellen. Mijn naam is Mary Jansen.
Dit schooljaar ben ik toegevoegd aan het team van OBS de Trede. Ik zal tot de herfstvakantie uren
opbouwen en daarna voor twee / drie dagen als, toegevoegde, groepsleerkracht in groep 5/6
werken.
Samen met mijn man Tjakko woon ik in Norg. We hebben een al volwassen dochter die met haar
vriend in Veendam woont.
Ik vermaak me altijd prima met wandelen met de hond, fietsen, zwemmen, lezen, tuinieren en ik zing
met veel plezier als sopraan in het koor De Brinkzangers.
Iedereen een heel fijn schooljaar gewenst!
Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)
Nieuwe leerkracht HVO
Mijn naam is Yvon Peters. Opgegroeid in de Betuwe (Gelderland) woon ik met mijn echtgenoot al
ruim 30 jaar in Appelscha. Samen hebben we 2 volwassen kinderen, die inmiddels al een aantal jaren
de deur uit zijn. Sinds 2010 ben ik werkzaam als HVO leerkracht. Naast de Trede waar ik les geef aan
groep 6, 7 en 8 ben ik verbonden aan de Twirrewyn in Donkerbroek. In de HVO lessen delen de
leerlingen hun eigen ervaringen en ideeën met anderen. Komend schooljaar zullen allerlei
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onderwerpen aan bod komen, afhankelijk van wat er leeft in de groepen. Door diverse werkvormen
te gebruiken zoals o.a. spelvormen, schrijf- en tekenopdrachten, rollenspellen en kringgesprekken
komt ieder kind tot zijn recht. Met het bespreken van kleine en grotere dilemma’s/situaties leren
kinderen hun eigen mening te ontwikkelen en deze, wanneer ze dat willen, te delen met de groep.
Tot aan de herfstvakantie zullen we in de lessen met name aandacht besteden aan kennismaken met
elkaar. Wie ben je en wat wil je van jezelf aan anderen laten zien?
Groep 6 en 7 krijgen op de dinsdag les van 11.15-12.00 uur.
Groep 8 krijgt les op de dinsdag van 12.30-13.15 uur.
Vriendelijke groet,
Yvon
Kennismakingsgesprekken
Tijdens de derde schoolweek op dinsdag 10 september organiseren wij korte
kennismakingsgesprekken. Deze gesprekken zijn voor ouders die te maken krijgen met een nieuwe
leerkracht of leerkrachten. Voorheen hebben we de gesprekken ook wel gevoerd met de kinderen
erbij. We merkten dat ouders of leerkrachten toch regelmatig de behoefte hadden om iets te
bespreken met elkaar zonder kind. Om dubbele gesprekken te voorkomen voeren we daarom de
kennismakingsgesprekken met alleen ouders. De leerkracht voert op school diverse
leerlinggesprekken gedurende het jaar.
Naast de warme overdracht van kinderen tussen de leerkrachten, vinden wij de informatie van
ouders ook zeer waardevol. Het doel van dit gesprek is elkaar van informatie te voorzien. 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
2. informatie van de school
3. mogelijke afspraken
In de bijlage de uitnodigingsbrief 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.
Sportdag voor groep 8
Alle groepen 8 van scholen van Comprix krijgen vrijdag 20 september een sportdag aangeboden op
het sportveld in Wolvega en Gorredijk. Onze groep 8 gaat naar Gorredijk naar sportcentrum
Kortezwaag. De kinderen krijgen verschillende sportclinics. Groep 7 werkt dan in een andere klas.
Juffen/meesterdag
We hebben besloten om de verjaardagen van de leerkrachten weer een keer gewoon in de eigen
klas te vieren op het moment dat de leerkracht jarig is. De gezamenlijke juffen/meesterdag komt
hiermee te vervallen.
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Hulpouders
Evenals vorig jaar is er weer een aantal activiteiten waarbij wij de hulp van ouders op prijs stellen.
Daarom doen wij hierbij een beroep op u.
U kunt zich opgeven voor één of meer van de volgende activiteiten:
-gezelschapsspelletjes:
Iedere eerste woensdag van de maand van 8.30 tot 9.15 uur met
kinderen van groep 1,2 en 3. (start 2 oktober)
Reserve ouders zijn ook zeer welkom!
-werkhulp:
Zo nu en dan zijn er van die karweitjes of activiteiten die moeten
gebeuren (buitenwerk, hulpouder, herstelwerk, kaftwerk e.d.). Dit is
dus niet op vaste dagen, maar u ontvangt wel vroegtijdig bericht.
-hulp feestelijke ouderavond: Voor de feestelijke ouderavond zijn er verschillende activiteiten
waarbij we de hulp van ouders goed kunnen gebruiken. Te denken
valt aan: grime (kleding/make-up) en het maken van het decor. U
krijgt t.z.t. bericht wat er gedaan moet worden.
-chauffeur:
Voor incidentele activiteiten hebben wij (vaak op korte termijn)
mensen nodig die met de auto voor vervoer willen zorgen. Voor
schoolreisjes e.d. doen wij uiteraard t.z.t. ook weer een beroep op
alle ouders.
Als u zich heeft opgegeven ontvangt u uiteraard nog nader bericht en, indien noodzakelijk, uitleg.
Wilt u het strookje uiterlijk 6 september inleveren (mailen mag natuurlijk ook)?
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende stelt zich hierbij beschikbaar als:
0
0
0
0
0

spelletjesouder
werkhulp
hulp feestelijke ouderavond
chauffeur
reserve spelletjesouder

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

Opmerkingen:

Naam:

t/m
27 oktober
t/m
5 januari
t/m
23 februari
13 april
t/m
10 mei
t/m

22 mei

t/m

16 augustus.
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Inzet marge uren (alle kinderen zijn dan vrij):
Door de invoering van het continurooster maken de kinderen wekelijks wat meer uren dan bij het
traditionele lesrooster. Hierdoor houden we meer marge uren over, die we effectiever in kunnen
zetten. Leerkrachten hebben dan de mogelijkheid om onder schooltijd bijvoorbeeld
groepsorganisatieplannen te evalueren. Zo proberen we de werkdruk te verminderen. Met
instemming van de MR zijn we tot onderstaande inzet van de marge uren gekomen.
-

Vrijdag 18 oktober (hele dag) (Vrijdag voor de herfstvakantie)
Sinterklaasviering kinderen zijn dan om 12:00 uur vrij (datum volgt nog.)
Vrijdag 20 december zijn de kinderen om 12:00 uur vrij (dit is de middag voor de
kerstvakantie.)
Maandag 10 februari (hele dag)
Woensdag 4 maart (personeelsdag Comprix)
Vrijdagmiddag 17 april Koningsspelen alle kinderen om 12.00 uur vrij
Twee weken meivakantie (is al opgenomen in het schema hierboven.)
Vrijdag 29 mei Evaluatie en voorbereidingsvergadering. Kinderen zijn de hele dag vrij.
Maandag 22 juni (hele dag) Leerkrachten kunnen dan Groepsplannen evalueren.
Donderdag 2 juli start de zomervakantie om 11:00 uur.
Vrijdag voor de zomervakantie (is al opgenomen in het schema hierboven.)

Hoofdluis
Maandagochtend 02-09-2019 is er weer een hoofdluiscontrole.
Hoe herkent u hoofdluis?
- Kijk in nek, achter de oren en onder de pony.
- Kam het haar met een luizenkam vanaf de kruin naar voren toe.
- Kam goed over de hoofdhuid heen. Doe dit boven een wit papier of boven de wasbak. Dan
kunt u goed zien of er luizen uitvallen.
- Luizen zien er uit als grijsblauwe of roodbruine beestjes.
- U kunt ook nat-kammen: wrijf het natte haar goed in met crèmespoeling (niet uitspoelen) en
kam het haar met een luizenkam goed door.
- Veeg de kam regelmatig af aan keukenpapier.
- Neten zijn de eitjes van de luizen, ze zien eruit als roos. Alleen zit roos los, terwijl neten juist
aan het haar vastkleven.
Gymtijden
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
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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.

Agenda
Aug
27
27
28
Sep
2
10
10
12
12
17
18
20
24
Okt
1
2
2
4

Info nr. 1
Start HVO lessen
Startbijeenkomst Comprix (na schooltijd)
Luizencontrole
Handvaardigheidcircuit start ronde 1
Kennismakingsgesprekken
Start Jantje Beton actie
Groep 5/6 naar de Slotplaats in Bakkeveen
Prinsjesdag
Directie overleg juf Nynke
Sportdag Comprix groep 8
Info nr. 2
Handvaardigheidcircuit start ronde 2
Juf Nynke bijeenkomst cultuur
Start Kinderboekenweek “Reis mee!”
Dierendag

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

