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Jantje Beton
We hebben al aardig wat uitverkochte boekjes teruggekregen van de
kinderen. En verkopen kan nog! De actie loopt t/m 25 september.
Daarna willen we alle boekjes, ook als er niets is verkocht, terug zodat
we dit op kunnen sturen naar Stichting Jantje Beton.
De helft van de opbrengst is voor de school en gaan we besteden aan
het schoolplein!
AVG
Vandaag heeft het oudste kind van ieder gezin een enveloppe mee naar huis gekregen met daarin
een brief over privacy voorkeuren. Dit is een onderdeel van de AVG (Algemene verordening
gegevensbescherming). Per leerling moeten wij aan kunnen tonen wat de voorkeuren van de ouders
zijn m.b.t. de gegevens/foto’s van hun kind(eren). De ingeleverde papieren worden ingescand en
digitaal bewaard. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u terecht bij Nynke van der Zijl.
1 oktober-telling
Voor de bekostiging van het onderwijs wordt er altijd gekeken naar het aantal leerlingen dat op 1
oktober de school bezoekt. Vorig jaar zaten er 59 kinderen bij ons op school. Dit jaar hadden we op
de teldatum 55 kinderen. We verwachten dat het leerlingaantal de komende jaren wel weer wat gaat
dalen.
Schoenendoosactie
Doet u deze (herfst)vakantie ook mee? Vul een schoenendoos voor
een ander!
De kinderen op school kunnen dit jaar weer in actie komen voor
kinderen op onveilige en arme plekken in de wereld. Je vult een
schoenendoos met schoolspullen, speelgoed en andere leuke
dingen en het gaat met een container de wereld over. De actie
schoenendoos wordt aangeboden via school, maar u kunt het natuurlijk ook doen! Zelf, of samen
met uw (klein)kinderen deze vakantie.
Gevulde schoenendozen kunnen op school of bij Eva Vrolijk (Dorpsstraat 67a) worden ingeleverd, tot
en met vrijdag 16 november. Eva zorgt er vervolgens voor dat ze op de juiste plek terecht komen - bij
haar kun je ook terecht als er vragen zijn. Meer informatie staat ook op https://actie4kids.nl/ .
Geen schoendoos in huis? Geen probleem - Eva heeft er genoeg!
Helpen jullie mee? Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie en blijdschap
brengen op mooie plekken elders ter wereld!
Nieuws uit de bibliotheek - september
Het schooljaar is weer begonnen! De voorbereidingen voor de Kinderboekenweek(KBW) zijn al in
volle gang. Het thema van de landelijke Kinderboekenweek, die dit jaar van 2 tot 12 oktober
plaatsvindt, is dit jaar Reis mee! Tijdens deze Kinderboekenweek staan vooral voertuigen centraal.
Rondom het thema hebben we alweer een leuk programma ontwikkeld. Groep 4 wordt door de
bibliotheek uitgenodigd voor een Kinderboekenweekbezoek.
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Natuurlijk wordt de bibliotheek leuk versierd met posters en vlaggetjes en
vindt u hier leuke boeken rondom het thema. De meeste bekroonde
boeken kunt u inzien en na de KBW lenen. Het gouden griffelboek wordt
pas bekend gemaakt aan de vooravond van de KBW, dus op dinsdagavond
1 oktober.
In alle bibliotheken vindt nog een leuke actie plaats voor het publiek. De
inhoud houden we nog even geheim. Houd dus de media in de gaten.
Tip: iedereen tot 18 jaar kan gratis lid worden van de bibliotheek en bovendien is de bibliotheek
Boetevrij, dus kom snel langs!
Oproep
Karin Schotanus heeft het afgelopen schooljaar de was van school
gewassen; theedoeken e.d. .
Wij zijn op zoek naar iemand die het van haar wil overnemen. U kunt dit
doorgeven aan Nynke van der Zijl. Karin heel erg bedankt voor je inzet!
Spelletjesochtend
We zijn ontzettend blij met de aanmeldingen voor de spelletjesochtend voor groep 1 t/m 3. We
streven er naar om de spelletjesochtenden op de eerste woensdag van de maand te organiseren.
Helaas kan de eerste ochtend, 2 oktober, niet doorgaan i.v.m. de opening van de Kinderboekenweek.
De eerste keer zal dus op 6 november zijn. Het is mogelijk dat wij 4 december Sinterklaas vieren,
vandaar dat deze onder voorbehoud staat. Het rooster ziet er dan als volgt uit:
Naam

6 nov.

4 dec.

8 jan.

5 febr.

11 mrt.

1 april

13 mei

3 juni

Gezina
Brenda
Karin
Mirranda
Roelien

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Reserve ouder: Tamara van Ruitenbeek.
Mist u zichzelf in deze lijst of wilt u zich alsnog opgeven, dan kunt u dit doorgeven aan juf Wilmar of
juf Anna.
Dierendag
Op vrijdag 4 oktober mogen alle kinderen een (huis)dier meenemen naar
school van 8.30-9.00 uur. Ouders zijn verantwoordelijk voor de begeleiding
en het weer mee naar huis nemen van de dieren. Wij kijken uit naar een
plein vol dieren!
Outdoorrun Donkerbroek
Op vrijdag 4 oktober organiseert Actief Donkerbroek in samenwerking met Stichting scala weer de
Outdoorrun. Groep 5 t/m 8 neemt hier aan deel. Het start is van 11.30-12.15 uur in Donkerbroek. De
kinderen moeten sportkleding en sportschoenen aan. We gaan er op de fiets naartoe!
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“Sparen voor je schoolbieb”
Sparen voor je schoolbieb is een fantastische manier om de schoolbibliotheek uit te breiden. We
kunnen namelijk sparen voor gratis kinderboeken! Samen met de ouders/verzorgers kunnen
kassabonnen van kinderboeken, gekocht bij de lokale Bruna-winkel tijdens de Kinderboekenweek,
worden gespaard. Hoe meer ouders meedoen, hoe meer gratis kinderboeken kunnen worden
uitgezocht bij Bruna.
Hoe werkt ‘Sparen voor je schoolbieb’?






Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij een Bruna-winkel en leveren
de kassabon in op school;
De school verzamelt alle kassabonnen van 2 t/m 13 oktober 2019;
De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 15 november 2019 ingeleverd worden bij een
Bruna-winkel. Gebruik hiervoor de speciale schoolbieb-envelop, die u in dit pakket vindt;
De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en je
ontvangt een waardebon;
Je mag t/m 13 december 2019 voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken in de
betreffende Bruna-winkel.

Voorleeswedstrijd
Tijdens de Kinderboekenweek kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 mee doen aan de voorrondes
in de klas. Het is geen verplichting voor de kinderen, maar ze vinden het vaak wel heel erg leuk! Per
groep ontstaat er een winnaar. Op donderdag 10 oktober strijden de winnaars uit de verschillende
groepen tegen elkaar.
De kinderen uit groep 7 of 8 mogen deelnemen aan de plaatselijke voorleeswedstrijd die wordt
gehouden in de bibliotheek in Oosterwolde. Dus als de nummer 1 van de schoolvoorleeswedstrijd
een leerling uit groep 7 of 8 is, dan mag deze naar de volgende ronde. Is de nummer 1 een leerling uit
groep 3, 4, 5 of 6, dan wordt er gekeken wie er op nummer twee staat. De vervolgronde zal in de
periode januari – half maart zijn. Zij strijden dan voor een plek in de provinciale finale.
In de periode half maart – half april is de provinciale finale. Deze is meestal in een theaterzaal in de
provincie. De winnaar van de provinciale finale gaat door naar de landelijke
finale die eind mei zal worden georganiseerd.
U bent van harte uitgenodigd om de schoolvoorleeswedstrijd bij te wonen
op donderdag 10 oktober. De wedstrijd start om 10:30 uur. Ook als uw
kind geen voorleeskampioen van de klas is geworden, is het leuk om te
kijken! Dit jaar is er weer een kundige jury aanwezig, mis het niet!
Hieronder vindt u nog een paar tips voor uw kind(eren):
Hoe kies ik een boek?
Er zijn zoveel leuke boeken. Welk boek kies je? Een paar tips:
 Kies een boek waar je van houdt, maar denk ook aan je publiek (kies bijvoorbeeld niet een te
kinderachtig boek). Kijk ook bij de regels voor je meester of juf wat er staat over je
boekkeuze.
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Als je het moeilijk vindt om een leuk boek te kiezen, vraag dan advies thuis, op school, in de
bibliotheek, in de (kinder)boekhandel of kijk op leesplein of boekenzoeker. De
boekenzoekersite geeft je tips over boeken die bij jou passen.
 Probeer eerst eens hardop of het boek ook lekker voorleest. Je weet dan meteen hoe lang je
ongeveer over een bladzijde doet.
 Zorg dat er niet te veel personen in voorkomen, anders moet je
zoveel uitleggen van tevoren. Te veel verschillende personen is
ook lastig voor je publiek, het wordt dan misschien te
ingewikkeld.
 Te makkelijke boeken, stripboeken, gedichtenbundels,
zelfgeschreven boeken of prentenboeken mogen niet.
Het boek heb je, nu moet je nog een fragment kiezen. Welk deel
van het boek ga je voorlezen? Probeer een mooi afgerond stuk te vinden (er bestaan boeken
met duidelijk afgeronde hoofdstukken of korte verhaaltjes). Even testen: stel je voor dat jij
het boek niet kent en alleen dit ene stuk hoort. Is het leuk om te horen en goed te begrijpen?
Schakel een vriend(in) in om je te helpen. Je kunt nu beginnen met voorlezen.
Verkeersflits 9 oktober
Aangezien het thema van de Kinderboekenweek “Reis mee!” is,
hebben wij VVN (Veilig Verkeer Nederland) gevraagd om een leuke
ochtend te organiseren voor groep 1 t/m 8. Dat gaat gebeuren op 9
oktober. Zo wordt er een verkeersspel gespeeld, gaat groep 3/4
een parcours op het plein fietsen, krijgt groep 5/6 een
remwegdemo en oefenen de kinderen van groep 7/8 hun Traffic
Skills! Wanneer kinderen bijvoorbeeld een fiets mee moeten
nemen, dan wordt er een bericht op Klasbord geplaatst. Houd dit
dus in de gaten! Auto’s deze dag graag voor school parkeren!
EU-Schoolfruit
Gedurende schooljaar 2019-2020 doet onze school wederom mee met het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van
voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende
soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!
De kinderen krijgen op drie vaste dagen (woensdag, donderdag en vrijdag) in de week gedurende
twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de pauze om gezamenlijk in de klas op te
eten. Ze hoeven op deze dagen dus zelf geen fruit mee te nemen voor de ochtendpauze.
In week 46 (12 nov t/m 16 nov) starten de groente- en fruitleveringen. De leveringen lopen t/m week
16 (15 t/m 19 april). Er zijn voor de ouders en de school géén kosten verbonden
aan deze groenten- en fruitverstrekkingen. Tijdens deze periode maakt de school
gebruik van de EU-Schoolfruitlessen en het schoolfruitdigibord.
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering
in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in
de klas eten van groenten en fruit is een effectieve, en voor de kinderen vooral
een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók
vindt. U kunt meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl
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Voortgezet onderwijs
Het laatste jaar van de basisschool is altijd een spannend en speciaal jaar. De
kinderen zijn de oudsten van de school en weten dat ze in de brugklas weer de
jongsten zijn. Van een kleine naar een grote school, nieuwe klasgenootjes en
leerkrachten, andere lesboeken, verder fietsen en nieuwe vakken.
Om de overgang soepel te laten verlopen is het bezoeken van verschillende
scholen erg belangrijk om een goede schoolkeuze te kunnen maken. De
leerlingen kunnen dan een kijkje nemen in de verschillende scholen en deelnemen aan een
Doemiddag.
Niet alleen voor de kinderen is het spannend, maar ook voor hun ouders. Wat voor niveaus zijn er
tegenwoordig, waar kan mijn kind naartoe en hoe gaat hij/zij het daar vinden? Veel scholen
organiseren daarom ook informatieavonden voor de ouders.
In de agenda van de info’s en die van de website staan de activiteiten die door de middelbare
scholen worden georganiseerd. Het gaat hier om het Stellingwerf College te Oosterwolde en het
Liudger te Waskemeer. Mocht u informatie willen van andere scholen hier in de omgeving, dan kunt
u dit bij meester Roy kenbaar maken. Bovenstaande informatie is inmiddels ook op Klasbord gezet.
Leerlingenraad
In het begin van het schooljaar worden er verkiezingen georganiseerd in de groepen 5 t/m 8. Elke
leerling stemt op een leerling van zijn of haar groep. Deze leerling wordt aangekruist op het
stembiljet en het biljet wordt in de stembus gedaan. De leerkracht telt de stemmen, in het bijzijn van
de leerlingen en maakt de uitslag bekend. De stemming gebeurt geheim. De verkiezingsdatum voor
dit schooljaar is op 14-10-2019! Hieronder leggen we kort aan u uit wat de bedoeling is, zodat u het
er thuis nog eens met uw kind(eren) over kunt hebben.
Wat kan zoal op de agenda van de leerlingenraad komen?
De leerlingenraad is een platform van leerlingen voor leerlingen. De leerlingenraad is er om mee te
denken, praten en overleggen over wat er op school en in de klas gebeurt. De leerlingenraad baseert
zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen.
Daarnaast bepaalt de school (directie, leerkrachten) mede de agenda van de leerlingenraad. Dat
houdt in dat er twee bronnen zijn voor agendapunten:
 de leerlingen willen iets organiseren, klachten bespreekbaar maken enz.
 de school wil bijv. de mening van de leerlingen horen over hoe de zaken gaan en over geplande
veranderingen in school.
De leerlingenraad moet ook zélf actief aan de slag om de onderwerpen, die de andere leerlingen
belangrijk vinden, te inventariseren. De leerlingenraad moet ook bij de school navragen, welke
onderwerpen bij het gezamenlijk overleg van leerlingenraad en school aan de orde komen.
Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijv. zijn:
 praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen
 een schoolfeest (Sinterklaas, Kerstmis, eindfeest) mee denken
 de sfeer op school bespreken en verbeteren
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 de tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven bespreken
 praten over speeltoestellen en speelplaatsgebruik
 initiatief nemen voor een actie in het kader van Actief Burgerschap, bijvoorbeeld een actie voor
het milieu in en rond de school opzetten
De leerlingenraad wordt gevraagd geen individuele personen als onderwerp van gesprek te nemen.
Vergaderingen van de leerlingenraad.
De leerlingenraad vergadert onder schooltijd onder begeleiding van de directeur. We proberen eerst
1 keer per 6 weken en zullen bekijken of deze frequentie goed bevalt. Een korte agenda wordt door
de voorzitter en de secretaris gemaakt. De secretaris zorgt voor een kort verslag na de vergadering.
De leerlingenraad kan bij problemen altijd de hulp vragen van de directeur (of een van de
leerkrachten) om aanwijzingen te geven. De vergaderdata worden bij aanvang van het schooljaar
vastgelegd.
Even voorstellen
Hallo ouders en kinderen van de Trede,
Ik ben Sharon van der Veen, ik ben 20 jaar en ik woon in Haulerwijk. Ik zit momenteel in mijn tweede
jaar van de PABO en ik kom dit jaar stage lopen op de Trede. Het eerste halfjaar zal ik stage lopen bij
de kleuters en het tweede halfjaar in de middenbouw. Ik hoop dit jaar weer veel te kunnen leren en
kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten!
Groetjes (Juf) Sharon
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Agenda
Sept.
27
30
Okt.
1
2
4
4
4
7
7
7
9
10
14
14
16
16
17
18
19
20
21
29
29
Nov.
1
4
4
5
8
11
13
14
18
19
19
20
20
25
25
26
26

Muziekles groep 1 t/m 4 van Ruben van der Wal
Workshop slagwerk groep 5/6
Handvaardigheidcircuit start ronde 2
Start Kinderboekenweek “Reis mee!”
Dierendag
Muziekles groep 1 t/m 4 van Ruben van der Wal
Groep 5 t/m 8 Outdoorrun Donkerbroek 11.30 uur met de fiets!
Schoolarts groep 7 (Ouders ontvangen een brief van GGD Fryslan)
Workshop slagwerk groep 5/6
Dag van de leraar
Verkeersflits groep 1 t/m 8
Voorleeswedstrijd 10.30 uur
Verkiezingen Leerlingenraad
Stellingwerf College Doeavond techniek
Juf Nynke directie overleg
Groep 3 Lettersoep in de bibliotheek van Oosterwolde. Groep 4
krijgt les van juf Griet!
Juf Nynke groep 7/8
Kinderen hele dag vrij (marge dag)
Start herfstvakantie t/m 27 oktober
Luizencontrole
Eerste vergadering Leerlingenraad
Info nr. 3
Lampion knutselen
Muziekles groep 1 t/m 4 van Ruben van der Wal
OV vergadering 8.30 uur
Lijst inschrijving 10-minutengesprekken hangt in de school
Lampion knutselen
Muziekles groep 1 t/m 4 van Ruben van der Wal
Sint Maarten
SCG Liudger Waskemeer Open lessen
SCG Liudger Waskemeer Voorlichtingsavond
Ouderavond Comprix College
Geobattle Stellingwerf College
10-minutengesprekken
Juf Nynke directie overleg
Stellingwerf College Kennismakingsochtend
Groep 5/6 dansles Clarette
Stellingwerf College Informatieavond alleen voor ouders
Info nr. 4
MR vergadering 17.00 uur op school

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

