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Opbrengst Rommelmarkt 2019
De school heeft maar liefst €661,- ontvangen van Plaatselijke belang
Haule. Dit was een derde van de totale opbrengst van de
rommelmarkt van 2019. Een deel hiervan reserveren wij voor de
afschrijving van de Chromebooks en een deel zal naar het plein gaan.
Wij willen de organisatie van de rommelmarkt bedanken voor dit
prachtige bedrag!
Herinnering Klasbord
Nog niet alle ouders hebben zich aangemeld bij de app Klasbord. Aangezien deze app ook een
communicatiemiddel is om bijvoorbeeld vervoer te regelen voor een klas, hopen wij dat de laatste
ouders zich ook nog aanmelden! Om dit te kunnen doen heeft u een code nodig die u van de
leerkracht ontvangen heeft. Wanneer u deze niet meer heeft, dan kunt u gerust nog een keer om de
code vragen.
Juf Mary
Zoals u weet is juf Mary vanaf de zomervakantie bij ons op school met als doel weer volledig
inzetbaar te zijn voor het onderwijs. Na dit schooljaar kan ze op een andere school binnen Comprix
aan het werk. Tussen de zomer- en de herfstvakantie heeft ze haar uren weer volledig op kunnen
bouwen naar 20 uren per week. Hierdoor ontstaat er ruimte om groepen of leerlingen even uit de
klas te halen en extra ondersteuning te bieden. Juf Anke en juf Mary hebben dagelijks overleg over
de lesstof en de aanpak, zodat dit goed op elkaar aansluit. Vanaf deze week zal juf Mary op maandag
en donderdag werken en vrijdags om de week. Tijdens de 10-minutengesprekken van november zal
juf Mary ook aansluiten.
Schoolfruit
De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen vanaf woensdag 13 november weer fruit van school op
woensdag, donderdag en vrijdag. Soms hebben de grote kinderen hier niet genoeg aan. Uiteraard
mogen ze ook altijd nog wat fruit van thuis meenemen. Uitgangspunt van dit schoolfruit is: “Zien
eten, doet eten!”. Bovendien leren ze andere soorten fruit eten dan dat ze gewend zijn! De periode
start 13 november en duurt zo’n 20 weken. Wanneer de periode bijna afgelopen is, dan krijgt u daar
bericht van.
Oudercontact
Dinsdag 19 november 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 4 november weer in het halletje. U kunt intekenen
t/m 8 november, daarna is intekenen voor deze avond 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 (tel. 577385), via de mail mag natuurlijk ook
altijd (info@obsdetrede.nl).
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Kledingactie
OBS de Trede heeft dit najaar weer een kledinginzameling.
Deze wordt gehouden van 11 november t/m 19 november. U kunt uw kleding inleveren bij:
Fam. Schotanus op Dorpsstraat 81 te Haule en bij Fam. Van Mourik Compagnonsweg 35 te
Waskemeer
Schoenen graag per paar gebundeld en de zakken graag goed dicht knopen!
Wat mag er allemaal in de zakken:
Alle soorten schoenen
Riemen
Beddengoed
Rokken
Broeken
Schoenen
Dekbedovertrekken
Servetten
Dekens
Shawls
Gordijnen
Sokken
Handdoeken
Stropdassen
Hemden
Tafellakens
Jassen
Tassen
Jurken
Theedoeken
Knuffels (schoon)
Truien
Kousen
T-shirts
Kussenslopen
Vesten
Lakens
Vitrage
Onderkleding
Washandjes
Petten
Woontextiel
Poetsdoeken
Zwemkleding
Pyjama’s
De opbrengst gaat naar school!
Leerlingenraad
Gisteren was de eerste vergadering van de leerlingenraad! De volgende leerlingen zitten hier
komend jaar in: Nicky (groep 8), Emma (groep 7), Giovanni (groep 6) en Maud (groep 5).
De kinderen hebben al veel onderwerpen besproken. Zo is er bijvoorbeeld naar de uitkomst gekeken
van de leerling enquête. Een onderdeel scoorde wat lager en de leerlingenraad gaat uitzoeken hoe
dat verbeterd kan worden. Verder zullen ze in de klassen vragen wat de kinderen graag willen
veranderen aan het schoolplein. Iedere maandag na een vergadering gaan de kinderen ’s ochtends
langs de klassen om de andere kinderen te informeren wat er besproken is. Ze kunnen dan
mededelingen doen of vragen stellen aan de kinderen om achter hun mening te komen.
Het was een zeer geslaagde vergadering!
Leerlingenraad 2019
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Sinterklaasfeest
Nog even en Sinterklaas komt alweer met zijn zwarte Pieten naar Nederland. Woensdag 4
december vieren we Sinterklaas op school. Deze ochtend zijn de peuters, net als andere jaren,
weer van harte welkom. Er wordt weer opvang geregeld voor broertjes en zusjes jonger dan
vier jaar in het kleuterlokaal. De kleuters vieren het feest met Sinterklaas in het kleine zaaltje
van het dorpshuis. Ouders en belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Om 10.15 uur
komen de kinderen tot 4 jaar naar het kleine zaaltje en hebben Sint en Piet aandacht voor ze.
De kleuters zijn om 10.30 uur vrij. Groep 3 t/m 8 gaat tot 12.00 uur naar school. De kinderen
van groep 5/6/7/8 maken een mooie surprise met een gedicht. We hebben afgesproken dat
het een cadeautje wordt van €5,-. Zodra Sinterklaas in het land is worden er lootjes getrokken
in groep 5, 6, 7, 8. We verwachten alle kinderen deze ochtend om 8.30 uur op school. De uitnodiging
voor de peuters volgt nog.
Het programma:
08.30 uur
Alle kinderen en kinderen tot 4 jaar op het plein
± 08.50 uur
Intocht van Sinterklaas met muziek van de
Muziekvereniging “Excelsior” op het schoolplein.
± 09.15 uur
Sinterklaas gaat naar de het dorpshuis met
groep 1/2 ook belangstellenden en ouders zijn van harte welkom. (kinderen tot vier
jaar gaan naar het kleuterlokaal)
± 10.15 uur
De kinderen tot 4 jaar gaan ook naar Sinterklaas in de kleine zaal van het dorpshuis!
± 10.30 uur
Het feest is afgelopen voor de kinderen onder de vier jaar en groep 1/2.
Voor alle kinderen, onder de vier jaar, uit het dorp die naar Sinterklaas gaan is er in het kleuterlokaal
opvang tot 10.15 uur.
De kinderen hoeven geen eten en drinken mee naar school.
Opbrengst Sparen voor de Schoolbieb
Wat zijn er veel bonnen van de Bruna ingeleverd op school! Binnenkort leveren we de bonnen in en
weten we het precieze bedrag waar we weer nieuwe boeken van mogen kopen.
Tosti dag
Iedere laatste vrijdag van de maand is het tosti dag in groep 5 t/m 8.
Schoolwas
Bianca, moeder van Danique en Manou, wil de was van school wel
wassen! Fijn dat het weer geregeld is.
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Uitleg leesniveaus
Om te weten welke boekjes kinderen kunnen lezen, is het AVI-systeem handig. Maar hoe werkt dit
precies en wat betekenen de letters? Een korte uitleg:
Hieronder staan de eerste vier leesniveaus. Dit zou een kind ongeveer moeten kunnen lezen in de
bijbehorende groep en periode van het jaar:
Starten met lezen – (S): De woorden van de tekst bestaan uit één lettergreep. Er zijn alleen woorden
gebruikt die klankzuiver zijn, je hoort dus wat je leest.
Midden groep 3 – (M3): De woorden van de tekst bestaan uit één lettergreep, maar de woorden
mogen nu ook niet-klankzuiver zijn, je hoort hierbij iets anders dan je leest zoals de woorden beer (je
leest beer, maar hoort bir).
Eind groep 3 – (E3): De woorden van de tekst zijn één- en tweelettergrepig.
Midden
groep 4 – (M4): De woorden van de tekst bestaan vooral uit een- en tweelettergrepige woorden.
Daarnaast worden er ook woorden met drie lettergrepen geïntroduceerd.
Hierna vind je de boeken bij de A-leesboeken voor kinderen van ongeveer 6 tot 9 jaar, de Bleesboeken voor kinderen van ongeveer 9 tot 12 jaar
Vraag de leerkracht welk leesniveau uw kind leest, de bibliotheek kan u daarna verder helpen. Let
echter niet alleen op het AVI-niveau, het leesplezier is het belangrijkst. Ziet je kind een boek dat niet
het juiste AVI niveau heeft, maar dat hij/zij toch graag wil lezen omdat het leuk is, laat het kind zijn
gang gaan.
Een handig hulpmiddel, om te kijken of het boek niet te moeilijk is, is de Vijf vinger test.
1. Het kind kiest hierbij een pagina uit het boek en leest deze stil voor zichzelf
2. Als het gaat lezen houdt het vijf vingers omhoog.
3. Wanneer het kind een woord tegenkomt dat het met moeite kan lezen, doet het een vinger naar
beneden.
4. Als voor het einde van de bladzijde alle vingers naar beneden zijn, is het boek waarschijnlijk nog te
moeilijk voor het kind.
Boekentips:
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Plein
Zoals u heeft kunnen lezen willen wij heel graag het plein
opknappen, waardoor het uitdagender, vriendelijker en
speelser wordt. Het kost best heel veel tijd en geld om dit
allemaal te realiseren. Totdat het daadwerkelijk tot
uitvoering komt, gebeurt er heel veel achter de
schermen. We willen u via de info op de hoogte houden
van de ontwikkelingen.
Wat is er al gebeurd?
- Er is een inventarisatie gemaakt binnen het team
wat de wensen zijn m.b.t. het plein.
- Er is een overzicht gemaakt waar subsidies aangevraagd kunnen worden.
- Er zijn twee doeltjes uitgekozen die voor op het plein komen te staan. Deze doeltjes komen
in principe vast te staan aan blokken beton. Deze blokken zijn behoorlijk prijzig, daarom
willen wij graag ouders vragen die zelf beton kunnen storten om de doeltjes vast te zetten.
Wie kan ons helpen?
Nog te doen:
- De leerlingenraad gaat het team adviseren over de wensen van de kinderen.
- Het pleinplan verder uitwerken, inclusief begroting
- Subsidies aanvragen
- Planning maken m.b.t. de uitvoering.
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Agenda
Okt
30
Nov.
1
4
4
5
5
6
6
8
11
13
14
18
19
19
20
20
22
25
25
26
26
29
29
Dec
2
3
4
6
9
10
11
13
16
17
17
18
19
20
21
25
26
31
Jan
1

Juf Wilmar bijeenkomst vertrouwenspersonen
Muziekles groep 1 t/m 4 van Ruben van der Wal
OV vergadering 9.45 uur
Lijst inschrijving 10-minutengesprekken hangt in de school
Zakelijke ouderavond 20.00 uur
Lampion knutselen
School dicht i.v.m. staken (kinderen vrij!)
Publiekscollege AOC Terra Wolvega (Aanrader!)
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
Schoolschaatsen groep 7/8 Thialf
Groep 5/6 dansles Clarette
Stellingwerf College Informatieavond alleen voor ouders
Info nr. 4
MR vergadering 17.00 uur op school
Tosti dag groep 5 t/m 8
Schoolschaatsen groep 7/8 Thialf
Groep 5/6 dansles Clarette
Stellingwerfcollege Voorlichting ouders en leerlingen verrijkt en versneld vwo
Sinterklaasviering (Groep 1/2 om 10.30 uur vrij en groep 3 t/m 8 om 12.00 uur)
Schoolschaatsen groep 7/8 Thialf
Groep 5/6 dansles Clarette
Kerstknutselen
Juf Nynke directieoverleg
Schoolschaatsen groep 7/8 Thialf
Groep 5/6 dansles Clarette
Info nr. 5
Kerststukjes maken
Groep 5/6 Dansbattle in Oosterwolde
Kerstviering op school
Alle kinderen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie t/m 5 januari
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
Oudejaarsavond
Nieuwjaarsdag
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Weer naar school + Luizencontrole

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

