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Nieuwe leerlingen
Youssef en Eva zijn vier jaar geworden en zitten nu ook bij ons op
school. Wij willen ze een heel prettige schooltijd toewensen!
Inspectiebezoek 28-01-2020
Zoals u weet was de inspecteur van het Onderwijs vandaag bij
ons op bezoek. Wij zijn uitgekozen voor een onderzoek gericht
op het didactisch handelen van de leerkrachten. Hierbij is er ook
gekeken naar de ambities die wij hebben t.a.v. dit thema.
Het onderzoek bestond uit gesprekken met het team, de interne begeleider en met mij. Daarnaast
hebben er klassenbezoeken plaatsgevonden.
We kijken terug op een mooie dag met prettige gesprekken. De conclusie van de inspecteur is dat
het didactisch handelen voldoende is op onze school en dat er geen aanleiding is voor een
vervolgonderzoek. Naast deze conclusie hebben we ook nog tips/adviezen gekregen waar we met
het team verder mee kunnen. Een voorbeeld hiervan is dat we nog meer gebruik kunnen maken van
coöperatieve werkvormen; werkvormen waarbij de leerlingen samen of in groepjes aan het werk
gaan en zo met en van elkaar kunnen leren. Verder viel de sfeer in positieve zin op. Doordat de
leerkrachten niet hoefden te corrigeren op gedrag was er sprake van effectieve leertijd en een
optimale, voorwaardelijke sfeer om tot leren te kunnen komen.
Er zal geen beoordeling komen, maar de bevindingen worden
opgenomen in het onderwijsverslag (De Staat van het
Onderwijs) van de inspectie.
Stagiaire bij de kleuters
Jeanine van der Meer komt bij de kleuters stagelopen. Donderdag 13 februari zal ze starten. We
wensen haar een heel fijne tijd toe bij onze kleine toppers!
Voorleeswedstrijd
Enige tijd geleden hebben wij een schoolronde georganiseerd in het
kader van de Nationale Voorleeswedstrijd. Laura gaat verder in de
regionale rondes.
De Bibliotheken in Zuidoost Fryslân organiseren per gemeente de
voorrondes. Van elke gemeente (Opsterland, Ooststellingwerf en
Weststellingwerf) gaat er uiteindelijk 1 deelnemer door naar de
provinciale finale.
Laura zal op 3 februari – 19.00 u. in Bibliotheek van Oosterwolde (deur open vanaf 18.45 u.)
deelnemen aan de gemeentelijke voorronde.
Laura, heel veel succes op maandag!
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Nieuws vanuit de Bibliotheek
Vanuit de bibliotheek wensen we u weer veel leesplezier in 2020 en hopen u en uw kinderen vaak te
mogen zien in één van onze bibliotheekvestigingen.
WIST JE DAT:
- het lidmaatschap GRATIS is tot 18 jaar?
- Je als ouder niet zelf lid hoeft te zijn als je voor je kind wel een abonnement wilt?
- je wel 10 materialen per keer kunt lenen?
- de uitleentermijn 4 weken is?
- je geen te laat geld meer hoeft te betalen als je de boeken iets te lang thuis hebt?
- iedereen gebruik kan maken van het leescafé om een krant of tijdschrift te lenen?
- daarbij gratis koffie/thee gedronken kan worden?
- er computers staan met internet?
- Dat de vestigingen van Bibliotheken Zuidoost Fryslân opnieuw zijn gecertificeerd?
Heeft uw kind op school een leuk boek gelezen en wil hij/zij verder lezen? Deze keer een aantal
nieuwe informatieve boeken!
’t Verrukkelijke kinder bakboek / Rutger van den Broek & Mark Haayema
De familie Bakker maakt het hele jaar door de lekkerste taarten, broodjes en
koekjes. Uitleg van bakrecepten voor elk seizoen. Met korte verhalen, gedichten,
kleurenillustraties en kleurenfoto's van elk baksel. Met wat hulp vanaf ca. 8 t/m
12 jaar.

50 helden die de wereld mooier hebben gemaakt / door Lily Murray
Wist je dat president Lincoln een einde maakte aan de slavernij? En dat Maria
Montessori een van de eerste vrouwelijke artsen in Italïe was? Lees welke vijftig
bekende en onbekende mensen een lintje verdienen door o.a. hun ontdekkingen
of strijd tegen onrecht. Met gestileerde kleurenillustraties. Vanaf ca. 9 t/m 12
jaar.

Wilde dieren van de oceaan : dierenprentenboek met verhalen en informatie
Ontmoet negen wilde dieren die in en rond de oceanen leven, waaronder de
dolfijn, albatros, octopus, zeeschildpad en zeeotter. Over elk dier is er een
voorleesverhaal en enige weetjes. Met kleurenfoto's en getekende illustraties.
Vanaf ca. 4 t/m 6 jaar.

Duurt het nog lang? : 9 maanden wachten op de baby / Floor Bal & Iris Deppe
Krijg jij een broertje of zusje? Volg week voor week hoe de baby zich ontwikkelt
in mama's buik. Met paginagrote kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 t/m 7 jaar.
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WOLVEGA - De Bibliotheek Zuidoost Fryslân heeft woensdag 18 december opnieuw een officieel
kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal
(CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan de kwaliteitsnormen van Kwaliteit in Beeld die gelden
voor Bibliotheken, Cultuurcentra en Taalhuizen.
De Bibliotheek Zuidoost Fryslân scoorde op veel onderwerpen positief en is daarmee zeer content.
Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de
toekomstbestendigheid van de organisatie en diensten. Het certificaat is vier jaar geldig.
Verder lezen?
https://stellingwerf.nl/artikel/1070574/bibliotheek-zuidoost-fryslan-gecertificeerd.html

Oudercontact (herinnering)
Donderdag 13 februari is er weer gelegenheid voor een 10 minuten gesprek voor
groep 1 t/m 7. Voor de gesprekken van groep 8 wordt een aparte avond gepland.
Hierover krijgen deze ouders nog bericht. 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. We
beginnen om 18.30 uur en eindigen om 20.30 uur. De intekenlijst hangt vanaf
maandag 27 januari weer in het halletje. U kunt intekenen van 27-01-2020 t/m
31-01-2020! Wilt u zich ook echt aan deze inschrijvingstermijn houden? De leerkrachten besteden
veel tijd aan de voorbereiding van de gesprekken en we maken heel vaak mee dat ouders toch vlak
voor de tien minutengesprekken aangeven nog een gesprek te willen, soms nog op de dag zelf. Dat
betekent dat er snel een voorbereiding moet komen of een aanpassing in de agenda van de
leerkracht wat eigenlijk niet nodig was geweest. Wij willen ouders graag informeren over de
vorderingen van hun kind(eren) en tegelijkertijd graag zo efficiënt mogelijk werken. 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].
Rapporten (herinnering)
Vrijdag 14 februari willen wij alle kinderen graag hun rapport weer meegeven. Helaas hebben wij alle
rapporten nog niet in ons bezit. Wilt u de rapportmap bij de leerkracht van uw kind inleveren?
Fout in de dorpskrant!
Wij hebben maandag 10 februari een margedag en niet dinsdag 4 februari! Maandag de 10e zijn de
kinderen dus vrij! Excuses voor het ongemak.
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Jan
28
29
29
29
30
31
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25
25
28
Mrt
2
4
10
16
17

Start ronde 4 van het handvaardigheidcircuit
Veerkieker groep 7/8 Proefkolonie in de klas
Stellingwerf College Doemiddag groep 8 VMBO
CSG Liudger Waskemeer vmbo havo vwo Open huis
Stakingsdag 1 (kinderen vrij!)
Stakingsdag 2 (kinderen vrij!)
Deze periode zijn de adviesgesprekken voor het VO voor groep 8. U krijgt bericht
van meester Roy
Voorleeswedstrijd Laura 19:00 uur
Open dag Stellingwerf College
Juf Nynke werkgroep onderwijs vergadering
Veerkieker groep 7/8 (Bezoek proefkolonie Frederiksoord)
Juf Nynke naar een cultuur bijeenkomst in Nijetrijne
MR vergadering
Juf Aukje jarig
Groep 7/8 naar CSG Liudger Wetenschap en Techniek
Remco Heite Schaaktoernooi
Marge dag (kinderen vrij)
10-minutengesprekken
CSG Liudger open lessen vmbo havo vwo
Rapporten mee
Voorjaarsvakantie t/m 23 februari
Juf Anke jarig
Weer naar school en luizencontrole
Info nr. 7
Start ronde 5 handvaardigheidcircuit
Onderwijsevaluatie
Veerkieker groep 78
Juf Jorien jarig
Personeelsdag alle kinderen vrij!
Groep 4 naar de bibliotheek in Oosterwolde
Veerkieker groep 56 naar de Stellingwarver Schrieversronte Oldeberkoop
MR vergadering

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

