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2019-2020

Nieuwe leerling
Hidde is vier jaar geworden en gaat nu ook naar de basisschool. Wij wensen hem heel veel plezier toe
bij ons op school!
Oproep
We zouden graag oude regenlaarsjes op school willen hebben in de maat 27 t/m 30. Wie heeft thuis
nog wat liggen en wil dit wel aan school geven?
Voetbaldoeltjes
Franke, Bauke en Wietse bedankt voor het plaatsen van de voetbaldoeltjes.
Er wordt volop gebruik van gemaakt!
Opbrengst Sparen voor de Schoolbieb
Deze actie bij de Bruna heeft ons maar liefst €155,- opgeleverd! Hier gaan
we mooie boeken voor aanschaffen. Iedereen heel erg bedankt voor het inleveren van de bonnen!
Sinterklaasfeest (herhaling)
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.
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Opbrengst Jantje Beton
In december krijgen we te horen wat de opbrengst is van de Jantje Beton
actie. Nog even wachten dus..
Luizen
We hebben een melding binnen gekregen dat er weer luizen zijn gesignaleerd.
Wilt u uw eigen kind(eren) controleren? Wij hebben na de kerstvakantie weer een luizencontrole op
school.
Intern begeleider
Juf Miriam Nijholt werkte de afgelopen jaren 1 dag per week bij ons op school als IB-er (intern
begeleider). Daarnaast werkt ze ook in Haulerwijk op de basisschool. Ze heeft daar meer uren
aangeboden gekregen vanaf januari 2020 en ze heeft besloten om daar op in te gaan. Dat betekent
dat wij op zoek zijn naar een nieuwe IB-er. Zodra wij meer nieuws hebben, dan brengen wij u
daarvan op de hoogte.
------------------------------------------------Leerlingenraad 2019-2020--------------------------------------------------Nicky
“Ik wou graag in de leerlingenraad omdat ik veel voor de school wil betekenen en
het nog beter maken.
Niet alleen de meningen van de leerlingenraad zijn belangrijk ook die van mede
leerlingen.
Ik heb zin om de school nog leuker en beter te maken maar niet alleen met de
andere leden van de leerlingenraad wil ik de school en het schoolplein opfleuren
met leuke dingen.”

Emma
“Ik zit in de leerlingenraad omdat ik iets voor de school wil doen.
Ik wil graag dat de school wordt opgeknapt, ik hoop dat het ons lukt om voor de
andere kinderen naar school te gaan leuker te maken!!
En alle speeltoestellen leuker te maken.”

Giovanni
“Ik zit in de leerlingenraad omdat ik het schoolplein wil verbeteren. Het is mijn plicht
om de school te verbeteren. Ik vind het belangrijk om kinderen een prettige tijd te
geven op school. Daarom zetten we een ideeënbusje ergens in de school.”

Maud
“Ik zit in de leerlingenraad omdat ik graag iets voor de school wil doen en de school
wil opknappen.”
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Verslagje vergadering leerlingenraad 28-10-2019
We hebben afgelopen maandag het volgende besproken:
Mededeling:
- Er zijn nieuwe ballen besteld. Voor groep 7/8 twee ballen, voor groep 5/6 twee ballen en
voor groep 3/4 twee ballen. Dit wordt op de ballen gezet en de kinderen zijn zelf
verantwoordelijk voor hun ballen.
- Niet alle kinderen zijn blij met de koptelefoons. Ze mogen ook oortjes of koptelefoons
van thuis meenemen, wanneer ze dat fijner vinden.
- Uit de leerling enquête kwam naar voren dat niet iedereen er wat van durft te zeggen
wanneer iemand iets vervelends tegen je zegt. Toch kun je gewoon zeggen dat je het niet
leuk vindt en vraag je of die persoon wil stoppen. Werkt dit echt niet, dan kun je altijd
naar juf of meester.
Vragen aan de kinderen:
- We hebben €50,- . Jullie mogen op een briefje schrijven wat je daar graag van zou willen
kopen. Daarna gaat de LR bespreken wat er aangeschaft wordt.
- We hebben de uitslag van de leerling enquête besproken.
Een onderdeel wil de leerlingenraad verder onderzoeken:
Ik heb het naar mijn zin in de klas/op school.
Wat willen jullie graag veranderen/aanpassen om het nog leuker te krijgen op school?
- De school wil het plein opknappen. Wat zouden jullie graag willen op het plein?
De LR gaat vervolgens met de ideeën aan de slag.

Kerststukje maken
Dinsdag 17 december maken de kinderen, met hulp van de OV en de leerkrachten, een kerststukje.
Hiervoor moeten de kinderen de volgende dingen meenemen:
* Kerstbakje ( groep 1 t/m 8)
* Oase ( alvast nat gemaakt en in het bakje)
* Kaars (wanneer u lichtjes op batterijen meegeeft, dan zetten we dit aan tijdens het kerstdiner!)
* Groen (bijv.: conifeer, kersttakjes, hulst enz..) Graag al een beetje op maat geknipt.
* Versiersels (bijv.: kerstballetjes, slinger, sterren enz..) Alle spulletjes per kind graag in een plastictas
voorzien van naam meenemen naar school op deze morgen.
Afspraken kerstkaarten
Nog even en we zijn alweer in de kerstsferen! Om te voorkomen dat het ene kind wel een kerstkaart
krijgt en het andere kind niet, hebben we afgesproken dat de kinderen geen kerstkaarten mogen
uitdelen op school. Zo voorkomen we teleurstellingen. Wij hopen op uw begrip.
Kerst
In de week van maandag 9 december krijgen de kinderen weer een uitnodiging mee voor de
kerstviering op donderdag 19 december!
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Nieuws vanuit de Bibliotheek
Sinterklaas en Kerst, een gezellige tijd om samen met je kind boekjes te lezen en voor te lezen. Naast
zelf lezen blijft voorlezen erg belangrijk voor de ontwikkeling van de woordenschat van uw kind.
Voorlezen doet u namelijk vaak uit boeken die de kinderen zelf nog niet kunnen lezen en op die
manier leren kinderen toch weer meer nieuwe woorden kennen. Probeer, vooral bij jonge kinderen,
interactief voor te lezen. Dit houdt in dat u het kind tussendoor gelegenheid geeft te reageren op het
verhaal en in gesprek gaat met uw kind. Naast het ontwikkelen van de woordenschat is het ook erg
fijn om samen op de bank een boekje te lezen. Je hebt even echt tijd voor je kind.
De bibliotheek heeft verschillende Sinterklaasboeken te leen. Hieronder een paar voorbeelden.
Woezel & Pip; aftellen tot Sinterklaas - Verhalenbundel
Woezel en Pip kunnen niet wachten tot het Sinterklaas is. Ze zingen liedjes,
maken verlanglijstjes en zetten hun schoen. Maar als het zover is, begint het te
stormen. Kan de Sint hun hok wel vinden?

Het huis van Sinterklaas – Naomi Tieman
Als Sint en zijn pieten naar Nederland vertrekken, passen de kleine pietjes op
het huis. Maar ze maken er een grote rommel van, en vallen dan ’s avonds
uitgeput in slaap. Wat zal Sint ervan zeggen als hij terugkomt?

De wens van Sint – Anneke Scholtens (Een samenleesboek)
Sint wil graag een Piet zijn. Maar dat mag niet. Dan wordt Sint ziek. Hoe moet
dat nu?

De pakjespiraat – Reggie Naus
De familie Donderbus heeft een hekel aan Sinterklaas. Stoute kinderen
moeten juist beloond worden. Opa Donderbus gaat wel erg ver. Op
pakjesavond verkleedt hij zich als Sinterklaas en gaat hij op rooftocht.

Het bibliotheeklidmaatschap is nog steeds GRATIS voor iedereen tot 18 jaar!

De bibliotheekboeken van school graag allemaal inleveren op vrijdag 6 december ivm het wisselen
van de kast!
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Agenda
Nov
26
28
29
29
Dec
2
3
4
6
6
9
9
10
10
11
13
16
17
17
18
19
20
21
25
26
30
31
Jan
1
6
7
13
15
21
27
28
29
29
29
30
31
Feb
3

MR vergadering 17.00 op school
Aukje, Anna en Miriam naar de themabijeenkomst groep 2/3
Schoolschaatsen groep 7/8
Tostidag groep 5 t/m 8
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)
Groep 7/8 Schaatsen Thialf vertrek 8:15 uur!
Bibliotheekboeken op school inleveren!
Groep 5/6 dansles Clarette
Vergadering Leerlingenraad
Kerstknutselen
OV vergadering 13.00 uur
Juf Nynke directieoverleg
Groep 7/8 Schaatsen Thialf vertrek 8:15 uur!
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
Meester Roy jarig
Oudejaarsavond
Nieuwjaarsdag
Weer naar school + Luizencontrole
Start ronde 3 van het handvaardigheidcircuit
OV vergadering 8.30 uur
Juf Nynke directieoverleg
Juf Anna jarig
Vergadering Leerlingenraad
Info nr. 6
Veerkieker groep 7/8 Proefkolonie in de klas
Stellingwerf College Doemiddag groep 8 VMBO
CSG Liudger Waskemeer vmbo havo vwo Open huis
Groepsbespreking
Veerkieker groep 7/8 (Bezoek de proefkolonie in Frederiksoord)
Deze periode zijn de adviesgesprekken voor het VO voor groep 8

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

