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2020-2021

De leerlingenraad 2020-2021 is gekozen! ✍️
Deze vier toppers hebben 26 oktober voor
het eerst met elkaar vergaderd en ze hadden
het gelijk druk.
Zo hebben ze onder andere de uitslag van de
leerling enquête besproken en een aantal
punten uitgekozen waar ze mee aan de slag
willen. Een voorbeeld van zo’n punt is: De
juf/meester laat ons zelf werk
kiezen. Dit punt scoorde lager en de
leerlingenraad wil onderzoeken of kinderen hier
behoefte aan hebben en of hier tijd voor is en
wat dan de dingen zijn waar kinderen uit kunnen
kiezen. Daarnaast hebben ze aan elkaar
verteld hoe de sfeer in de klas en op het plein is en wat hun rol hierin kan zijn. Mooi om te zien dat ze
zo'n actieve houding aannemen en er echt voor willen zorgen dat alle kinderen het hier prettig
hebben of nóg prettiger dan het nu al is!💪
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?
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,-. De lootjes zijn inmiddels getrokken in groep 5, 6, 7, 8! We
verwachten alle kinderen deze ochtend om 8.30 uur op school.
Dit jaar vieren we het Sinterklaasfeest alleen met de kinderen die hier op school zitten, dus niet met
de peuters en ook zonder muziekvereniging Excelsior.
Ondanks de maatregelen zijn wij ervan overtuigd dat het
een prachtige dag wordt met een aantal verrassende
wendingen!
Het programma:
08.30 uur
Alle kinderen op het plein
08.35 uur
Gezamenlijke opening.
Bezoek aan de kleuters
± 10.30 uur
Het feest is afgelopen voor de kinderen van
groep 1/2.
Bezoek aan groep 3/4
Bezoek aan groep 5 t/m 8.
12.00 uur
Alle kinderen vrij!
De kinderen hoeven geen eten en drinken mee naar school.
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Remco Heite Schaaktoernooi geannuleerd
Binnen de commissie van het RH Schaaktoernooi is het besluit genomen om het toernooi - gepland
op 6 febr. 2021 - te annuleren.
Oproep!!
De kleuters komen door het gezellige spelen weleens te laat bij de wc. Dit is helemaal niet erg, wij
zorgen dat ze weer een schoon/droog setje kleren aan krijgen. Wij hebben vorig jaar joggingbroeken
gekocht. Deze zijn jammer genoeg allemaal verdwenen. Wilt u nog eens thuis in de kast kijken of er
nog een joggingbroekje van school ligt? Mocht dat niet het geval zijn, maar heeft u wel broeken over
die uw kind(eren) inmiddels te klein zijn? Dan houden wij ons van harte aanbevolen! (maat 104/110
is zeer welkom!)
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: 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
Opbrengst Sparen voor de Schoolbieb
Een recordbedrag dit jaar! De opbrengst van de Bruna boekenactie is maar liefst €355,-! Ontzettend
bedankt voor het inleveren van al die bonnen. Wij gaan er weer mooie boeken van aanschaffen.
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Jaarverslag OV/MR 2019-2020
De zakelijke ouderavond kan dit jaar niet door kan gaan, vandaar dat u het jaarverslag van de ov/mr
via de info krijgt.
Dit jaar heeft de MR 3 keer vergaderd (1x met OV), een zakelijke ouderavond gehouden en zijn er tal
van zaken besproken die spelen rondom onze school. De OV heeft 6 keer vergaderd (1x met MR) en
1x is er een online vergadering geweest.
OV activiteiten afgelopen jaar:
* Er zijn inkopen gedaan voor Sinterklaas.
* Er is een gezellige kerstavond verzorgd dit in overleg met het team.
* Er zijn kerststukjes gemaakt met de groepen
* 2 keer een kledingactie georganiseerd
* Geholpen bij de voorbereiding van de voorleeswedstrijd
* Paaseieren rond gebracht i.p.v. een gezellige dag (vanwege Corona)
* Attentie voor de leerkrachten tijdens Corona
* Bloemen en boodschappen geregeld
* Hand en spandiensten voor de laatste schooldag (Lasergame en BBQ)
* Vrijwillige ouderbijdrage geïnd.
Helaas zijn er een aantal activiteiten niet door gegaan. Wij als OV hopen dat we dit weer zo snel
mogelijk mogen en kunnen oppakken.
Specifieke MR taken zijn afgelopen jaar geweest:
Er is kennis genomen van/advies gegeven over/instemming gegeven over o.a.:
Het schooljaarverslag 2019-2020
Het schooljaarplan 2020/2021
Evaluatie schoolplan onderdelen 2019/2020
Huisvestingszaken
De schoolgids (2020/2021)
Personeelsformatie
Kennisgenomen van de toets resultaten (Cito) + trends en aandachtspunten voor de school
(Uiteraard niet ter herleiden op kindniveau)
Financiële afsluiting van 2019
Financiële begroting van 2020
Uitslagen ouder-, leerling en leerkrachten enquêtes + de vervolgstappen
GMR
MR/OV budget
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Nieuws vanuit de Bibliotheek
Lidmaatschap
Lezen en voorlezen is en blijft belangrijk voor de taalontwikkeling van uw kind. Laat uw kind
ontdekken welke boeken hij/zij leuk vindt om te lezen. Kom daarom naar de bibliotheek waar een
enorm gevarieerd aanbod is te vinden. Naast boeken zijn er ook tijdschriften te
vinden. Zelfs voor baby’s heeft de bibliotheek al een aanbod.
Een lidmaatschap is gratis voor personen tot 18 jaar! Dus KOM NAAR DE BIEB!
Boekentips Het is herfst Deze keer een aantal boekjes voor de onderbouw

Rick en de herfst – Liesbet Slegers
Het wordt kouder, de blaadjes vallen van de bomen,
eekhoorns verzamelen nootjes ... Het is herfst!
Rik gaat samen met mama en papa naar het bos.
Hij doet zijn regenjas en laarzen aan.
In zijn mandje verzamelt hij herfstblaadjes
en kastanjes, voor in de klas.
Hoera, herfst! – Vivian den Hollander & Natascha Stenvert
Dit informatieve (doe)boek staat niet alleen boordevol leuke knutselideeën met
kastanjes, paddenstoelen en herfstbladeren, maar bevat ook weetjes over van
alles wat met dit seizoen te maken heeft!

De vier kaboutertjes in de herfst – Marianne Busser
Vier kaboutertjes wonen in het bos. En waar beleef je de seizoenen meer dan
daar? Een sfeervol en fijn voorleesboek vol vallende blaadjes, eikeltjes, kastanjes
en beukennootjes. Paddenstoelen, storm en regen. De vier kaboutertjes beleven
er de mooiste verhalen en peuters en kleuters zullen genieten van hun
herfstavonturen.
Twee vechtende eekhoorntjes – Rachel Bright
Een mooi boek over samen delen. Twee eekhoorntjes ontdekken dat het samen
delen van de wintervoorraad veel leuker is dan vechten om de laatste
dennenappel. Door de ruzie raken zij in allerlei vervelende situaties verwikkeld
en uiteindelijk zijn ze op elkaar aangewezen om elkaar te redden van de
waterval.
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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!
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COLC Studie
Beste ouders/verzorgers,
De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. Inmiddels mag uw kind weer volledig naar school, soms
met een aangepast programma. Helaas zijn er ook veel leraren ziek en soms moeten klassen toch
weer thuis onderwijs krijgen. Wij kunnen ons voorstellen dat deze situatie voor veel veranderingen
zorgt voor uw kind en uw gezin.
Met deze informatiebrief willen we u vragen of u en uw kind willen meedoen aan wetenschappelijk
onderzoek. Wij onderzoeken het effect van de coronacrisis op de leefstijl van kinderen. In het
jeugdjournaal is pasgeleden al aandacht geweest voor dit
onderzoek: https://www.youtube.com/watch?v=M-tWbW-EKyg. Nu de maatregelen weer zijn
aangescherpt is het belangrijk om de effecten van de coronamaatregelen te blijven onderzoeken.
Met dit onderzoek willen wij antwoorden krijgen op vragen zoals: Hoe beïnvloedt de coronacrisis de
levens en leefstijl van kinderen in Nederland? Welke kinderen krijgen meer verkoudheidsklachten?
Zijn kinderen meer of minder gaan bewegen? Hoe houden we onze kinderen zo gezond mogelijk
tijdens en na deze crisis?
Het onderzoek bestaat uit een aantal vragenlijsten die u per mail ontvangt. Het is de bedoeling dat u
deze samen met uw kind invult. Deelname is vrijwillig en anoniem. Via onderstaande weblink vindt u
meer informatie. U kunt klikken op de informatiebrief die voor u van toepassing is. U leest hier om
wat voor onderzoek het gaat, wat het voor u en uw kind betekent, en wat de voordelen en nadelen
zijn. Wilt u de informatie doorlezen en met uw gezin bespreken?
https://software.memic.maastrichtuniversity.nl/coach_COVID19/School/Ic
Indien u en uw kind mee willen doen, kunt u via dezelfde weblink het toestemmingsformulier voor
ouders invullen. Bij kinderen ouder dan 12 jaar, is het belangrijk om dit samen met uw kind te doen.
Ook uw kind vult dan een toestemmingsformulier in. Kinderen ouder dan 16 jaar mogen zelf
beslissen of ze mee willen doen aan het onderzoek, ouders hoeven dan geen toestemming te geven.
Zodra u toestemming hebt gegeven ontvangt u een email met de link naar de eerste vragenlijsten.
Het is mogelijk dat u dit verzoek tot deelname al heeft gekregen. Indien u al deelneemt willen wij u
hiervoor heel erg bedanken!
Uiteraard zijn wij bereikbaar voor vragen over dit onderzoek. Alle contactgegevens kunt u vinden in
de informatiebrochure. Uw hulp is hard nodig! Alvast onze dank!
Met vriendelijke groet,
Onderzoekersteam COLC Studie
Hoofdonderzoeker: Dr. Anita Vreugdenhil, kinderarts MUMC+
+31 43 385284
coach.kindergeneeskunde@mumc.nl
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Agenda
Nov.
18
23
24
25
26
30
Dec.
4
4
7
9
15
17
18
25
26
30
31
Jan.
1
4

Juf Nynke directie overleg (online)
Stellingwerf College Informatieavond
Juf Nynke afwezig
Juf Nynke aanwezig
Juf Nynke afwezig
Juf Nynke groep 7/8
Sinterklaasfeest op school
Meester Roy groep 7/8
Vergadering Leerlingenraad
Juf Nynke directie overleg (online)
Info nr. 5
Kerstviering (informatie volgt!)
Alle kinderen om 12.00 uur vrij. (Start Kerstvakantie t/m 3 januari)
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
Meester Roy jarig
Oudejaarsavond
Nieuwjaarsdag
Weer naar 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

