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EU Schoolfruit
De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen vanaf woensdag 11 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 11 november en duurt zo’n 20 weken. Wanneer de periode bijna afgelopen is, dan krijgt u daar
bericht van. Onze leverancier is Vitamine & Zo.
Uitgebreide Coronamaatregelen:
Levering is contactloos op 1 centraal punt direct achter de deur van de hoofdingang.
Voor aflevering ontsmet onze bezorger zijn handen en levering vindt plaats met het gebruik
van een mondkapje.
Bezorgers dragen hesjes met een duidelijke tekst om minimaal 10 bananen (1,5 meter)
afstand te houden.
De retourkisten dienen wekelijks klaar te staan direct
achter de deur van de hoofdingang.
Er zal geen contact zijn tussen onze bezorgers en jullie
medewerkers of leerlingen.
Wetenschappelijk onderzoek
Alle scholen van Stichting Comprix leggen in het leerlingvolgsysteem gegevens vast over de
toetsresultaten van leerlingen. De overzichten die er met de toetsresultaten kunnen worden
gemaakt helpen ons om onderwijs af te stemmen. Ook in gesprekken die wij voeren met externen
zoals de Onderwijsinspectie leggen we toetsresultaten voor.
Stichting Comprix deelt ook toetsresultaten voor wetenschappelijk onderzoek en met instanties zoals
het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek en het NCO (Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs). Dit
vinden we belangrijk omdat het bijdraagt aan het verbeteren van ons onderwijs en van het onderwijs
in heel Nederland. Het beschikbaar stellen van toetsresultaten is daarom een gerechtvaardigd
belang. De uitwisseling van toetsresultaten vindt altijd geanonimiseerd plaats. De uitgewisselde
gegevens zijn nooit herleidbaar tot een naam of een leerling. De AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) heeft als doel om de persoonsgegevens van leerlingen te beschermen.
Toetsresultaten zijn echter geen persoonsgegevens. Dit betekent dat wij ook geen toestemming aan
ouders vragen voor deze uitwisseling. U kunt wel bezwaar maken tegen het uitwisselen van
toetsresultaten van uw eigen kind. Uw bezwaar kunt u kenbaar maken aan de directeur van de
school. Wilt u meer weten over het wetenschappelijke onderzoek
en de uitwisseling van toetsgegevens, neem dan contact op met de
functionaris gegevensbescherming bij de Stichting Comprix.
Sjoerd.bonnema@comprix.nl
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Wegstremming Haule
Vanwege de uitvoering van asfaltonderhoud en het aanbrengen
van bermverhardingen wordt onderstaande weg gestremd van 26
oktober t/m 13 november:
Zwetteweg en Dorpsstraat te Haule (vanaf kruising
Zwetteweg/Kruisweg tot de bebouwde kom van Haule)
Oudercontact
In de week van 16 november is er weer gelegenheid voor een 10 minuten gesprek. In verband met
het coronavirus kiezen wij weer voor telefonische afspraken.
Voorheen kon u zich altijd intekenen op de lijst die in school hangt. Dit keer vragen wij u een mail te
sturen naar de leerkracht van uw kind(eren) vóór vrijdag 6 november.
De leerkrachten plannen de gesprekken vervolgens in en sturen u via de mail
een overzicht.
Hieronder een overzicht van de mailadressen:
- Groep 1/2
wilmar@obsdetrede.nl
- Groep 3/4
aukje@obsdetrede.nl
- Groep 5/6
anke@obsdetrede.nl
- Groep 7/8
roy@obsdetrede.nl
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 22-10-2020! 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.
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OPROEP BLIJVEN PLAKKEN DUS
Ja!! Het grote bord tegenover de school, dat gemaakt en geplaatst is door
onze oudervereniging, is niet onopgemerkt gebleven; we hebben €100,gewonnen!
De plakactie loopt nog steeds (t/m 22 november), dus blijf sparen! Bij elke
€ 10,- aan boodschappen ontvang je een plakpunt. Een volle spaarkaart met
5 plakpunten kan ingeleverd worden bij de servicebalie in de winkel
(blauwe brievenbus).
Let op: vul duidelijk de naam O.B.S. de Trede in op de spaarkaart .
Of lever de spaarkaart in bij 1 van de leden van de OV
Nieuws vanuit de Bibliotheek
De scholen zijn weer begonnen. De leesconsulent van de school komt graag weer langs op school om
leuke, inspirerende boeken aan te bieden, om zo de leesmotivatie en vooral het leesplezier van
kinderen te vergroten.
Ook zien we u natuurlijk graag, met uw kind(eren), in de bibliotheek om boeken te lenen.
Vindt u het lastig een leuk en geschikt boek te vinden, vraag dan de medewerker in de bibliotheek. Zij
zijn er om te helpen en te adviseren.
Tot 18 jaar is het lidmaatschap van de bibliotheek gratis! En sinds een paar jaar
is de bibliotheek boetevrij. Dat betekent dat u best een paar dagen later de
boeken terug mag brengen. U hoeft daarvoor niks te betalen. Heeft u de
boeken echter erg lang thuis, dan ontvangt u, na twee herinneringen,
uiteindelijk een brief met een factuurbedrag. Wilt u de boeken houden, dan
betaalt u de factuur. Liever hebben we natuurlijk dat u de boeken terugbrengt zodat andere mensen
ook van het boek kunnen genieten. U betaalt dan geen kosten voor het boek/de boeken, maar de
administratiekosten, € 5,--, moeten wel worden voldaan. Houd hier dus rekening mee.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Leesconsulent
Bent u benieuwd wie als leesconsulent verbonden is aan de school van uw kind(eren)? En wat we als
bibliotheek allemaal bieden aan de school? Neem eens een kijkje op de website van de bibliotheek
onder het kopje Educatie. Hier kunt u ook leuke promotiefilmpjes vinden rondom verschillende
boeken. https://www.bzof.nl/educatie.html Binnenkort komen er ook foto’s bij de namen
Heeft u een vraag voor de leesconsulent? Mail gerust.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yoleo motiveert kinderen om wel te lezen!
Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken? Door
lezen leuk te maken! Met Yoleo verdien je leespunten die je kunt gebruiken om je
virtuele kamer in te richten. Lezen met Yoleo is ook makkelijk. Doordat de tekst
wordt getoond en voorgelezen. Een soort karaoke dus. Duizenden kinderen
maken al met veel plezier gebruik van Yoleo.
https://www.yoleo.nl/
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Boekentips
Groep 1 en 2
Een echte vriend - Jennifer Wolfthal
Benny en Max zijn beste vrienden. Toch krijgen ze ruzie. Benny knutselt
zelf een robot als nieuwe beste vriend. Die doet tenminste alles wat hij
wil. Maar hij is ook een beetje saai. Vierkant prentenboek met
paginagrote, vrolijk gekleurde illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Thema: Vriendschap, Ruzies, Anders zijn

Groep 3 en 4
Wombat & Vos vieren vakantie – Terry Denton
Wombat en Vos hebben zin in de zomervakantie. Ze mogen een week naar het
strandhuisje van Borstelrat. Maar Vos krijgt een slecht voorgevoel als in de bus ook
de vijf apen zitten. Die irritante pestkoppen verpesten altijd alles. Met veel
stripachtige illustraties in zwart-wit. Vanaf ca. 7 jaar.
Thema: Pesten, Vriendschap, Vakanties

Groep 5 en 6
Het geheim van de voetbalheld – Gerard van Gemert
Cas en Abel willen dolgraag bij FC Kleidorp voetballen. Maar ineens is er een
wachtlijst. Dat zal toch komen door de buurt waarin ze wonen, of door hun
huidskleur? Dan wordt de gestolen Silvercup teruggevonden in de schuur bij
Cas. Wie kan dat hebben gedaan? Vanaf ca. 8 jaar.
Thema: Jaloezie, Diefstallen, Vooroordelen, Discriminatie, Voetbal

Groep 7 en 8
Dog Man en de vlooienkoning – Dav Pilkey
Als een nieuwe groep schurken de stad onveilig maakt, wordt Dog Man
ingeschakeld. Hij krijgt hulp van een schattige kitten en een bijzondere robot. Als
dat niet voldoende blijkt, moet hij een onwaarschijnlijk verbond sluiten. Ballonstrip.
Vanaf ca. 10 jaar.
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Kleding en schoenen inzameling
OBS de Trede heeft dit najaar weer een kledinginzameling.
Deze wordt gehouden van 26 Oktober t/m 3 November. U kunt uw kleding inleveren bij:
Fam. Schotanus Dorpsstraat 81 te Haule
Fam. Van Mourik Compagnonsweg 35 te Waskemeer
Schoenen graag per paar gebundeld en de zakken graag goed dicht knopen!
Ook kunt u het gehele jaar door uw kleding inleveren bij:
‘t Natte Neuzenbad (fam van Mourik) Compagnonsweg 35 te Waskemeer

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
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Naschoolse sportactiviteiten
Dit schooljaar wordt er één keer in de maand een naschoolse sportactiviteit aangeboden voor
kinderen van groep 3 t/m 6 door Buurtsport Ooststellingwerf. Er wordt naar gestreefd om hierbij
samen te werken met lokale sportverenigingen om kinderen zodoende kennis te laten maken met
het lokale aanbod. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd van 1 euro per activiteit. Deze graag gepast
betalen bij aanvang van de activiteit. Er is een minimum aantal van 6 deelnemers voor de activiteit.
Indien een activiteit niet doorgaat krijgen de aangemelde deelnemers een e-mail.
In verband met de corona maatregelen wordt er een maximum van 20 kinderen gehanteerd tijdens
de activiteiten en zijn ouders/verzorgers niet toegestaan in de gymzaal. De kinderen kunnen afgezet
en opgehaald worden bij de ingang van de sporthal, daar zal buurtsport de
begeleiding overnemen/overgeven. U kunt uw kind opgeven voor de
activiteit door een e-mail te sturen naar: wderoo@scala-welzijn.nl
Geef hierbij aan:
• Naam van uw kind(eren)
• Groep
• Locatie
• Datum
In Haule zijn de activiteiten altijd op de laatste woensdag van de maand van 14.30 tot 15.30 uur.
De volgende data staan gepland voor de rest van het kalenderjaar: 28 oktober, 25 november, 16
december.
In deze moeilijke tijden is het extra van belang om genoeg te bewegen, geef uw kind vandaag nog op
om mee te doen aan de activiteit!
Met sportieve groet,
Willem de Roo
Buurtsportcoach
06-50296520
Sinterklaasfeest
Dit jaar vieren we het sinterklaasfeest op vrijdag 4 december! Wilt u alvast noteren dat
groep 1/2 rond 10.30 uur vrij is en groep 3 t/m 8 om 12.00 uur? Verder info volgt nog!
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. Wij zijn nu al
ontzettend enthousiast!
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Agenda
Okt.
21
21
22
26
28
Nov.
4
11
11
11
12
16
17
18
23
24
25
26

Juf Nynke directie overleg via Teams
Juf Wilmar vanaf 13.00 uur groep 5/6 ivm cursus juf Geertje
Verkiezingen leerlingenraad
Stellingwerf College LWOO informatie avond
Juf Anke groep 5/6 (juf Geertje IB overleg)
Schoolarts voor leerlingen geboren in 2014
Start schoolfruit op wo/do en vrij voor alle groepen
CSG Liudger Open lessen
Schoolarts voor leerlingen geboren in 2015
CSG Liudger Voorlichtingsavond
Deze week oudercontacten
Info nr. 4
Juf Nynke directie overleg
Stellingwerf College Informatieavond
Juf Nynke afwezig
Juf Nynke aanwezig
Juf Nynke afwezig

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

