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100-jarig bestaan van de school
Zaterdag 16 oktober vierden wij dan echt het 100-jarig
bestaan van de school en wat was het een geslaagde dag!
Het springkussen en de poffertjes waren favoriet bij de
jongeren. De vele andere belangstellenden keken rond in
de school, deelden herinneringen met elkaar en konden
tijden kijken naar alle oude schoolfoto’s die in de school
hingen. Ook de deuren van de magazijnen gingen open om
zo te ontdekken dat de voormalige wc-ruimtes nog goed
zichtbaar zijn.
Via deze weg willen we iedereen die zich in heeft gezet om deze dag tot zo’n groot succes te maken
bedanken. Al 100 jaar zo’n prachtige dorpsschool met zeer betrokken mensen… laten we er samen
nog vele mooie jaren aan herinneringen bij maken!
Stagiair
Hallo allemaal,
Ik ben Tobias van Essen en ik ben 17 jaar. Ik woon in Haulerwijk en ik zit in de eerste van de Pabo.
Mijn hobby’s zijn lezen, schaken en andere spelletjes en volleyballen. Het lijkt me leuk om mijn stage
te lopen op deze school. Ik heb vorige week al 1 dag stage gelopen bij groep 1/2 en dat vond ik heel
leuk. Mocht u nog meer willen weten dan mag u me altijd even op het plein vragen.
Onderwijsinspectie
Ieder jaar rapporteren we aan de onderwijsinspectie welke resultaten we halen met de kinderen. Zij
volgen ons op afstand en zien aan cijfers, jaarplannen en verslaglegging vanuit de school dat we het
goed doen. In januari 2020 is het laatste onderzoek geweest met als thema “Didactisch handelen”.
De inspecteur was hier tevreden over. Op donderdag 25 november komt de onderwijsinspectie
wederom bij ons en wordt er een deelonderzoek over tijdsbesteding in de klas uitgevoerd. Daarvoor
worden Nynke en Geertje als schoolleider en intern begeleider geïnterviewd en neemt de inspecteur
3 klassenbezoeken af. Er wordt geen verslag gemaakt van dit bezoek en De Trede wordt niet
beoordeeld tijdens het bezoek. Het bezoek is er om data te verzamelen voor de staat van het
Nederlandse onderwijs en daar werken we graag aan mee.
Sinterklaasfeest
Dit jaar vieren we het sinterklaasfeest op donderdag 2 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? Verdere info volgt
nog!
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
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voor dit schooljaar is op 28-10-2021! 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.
Voorleeswedstrijd
De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen mee doen aan de voorrondes van de
voorleeswedstrijd in de klas. Het is geen verplichting voor de kinderen, maar
ze vinden het vaak wel heel erg leuk! Per groep ontstaat er een winnaar. Op
donderdag 4 november strijden de winnaars uit de verschillende groepen
tegen elkaar.
De kinderen uit groep 7 of 8 mogen deelnemen aan de plaatselijke
voorleeswedstrijd die wordt gehouden in de bibliotheek in Oosterwolde. Dus als de nummer 1 van de
schoolvoorleeswedstrijd een leerling uit groep 7 of 8 is, dan mag deze naar de volgende ronde. Is de
nummer 1 een leerling uit groep 3, 4, 5 of 6, dan wordt er gekeken wie er op nummer twee staat. De
vervolgronde zal in de periode januari – half maart zijn. Zij strijden dan voor een plek in de
provinciale finale.
In de periode half maart – half april is de provinciale finale. Deze is meestal in een theaterzaal in de
provincie. De winnaar van de provinciale finale gaat door naar de landelijke finale die eind mei zal
worden georganiseerd.
EU Schoolfruit
De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen vanaf woensdag 17
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 17 november en duurt zo’n 20 weken.
Wanneer de periode bijna afgelopen is, dan krijgt u daar bericht van. Onze leverancier is Boumanfruit
B.V.
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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 verwachten dat
dit ronde €150,00 zal zijn!
Motorische screening
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
Buurtsport Ooststellingwerf is vanaf augustus 2013 actief in
de gemeente Ooststellingwerf. Bij ons op school betekent dit
een ondersteuning op het gebied van onder andere de
gymlessen, pleinspelen, sport- en spelmateriaal,
vakantieactiviteiten en naschoolse sporten. Daarnaast is buurtsport al jaren bezig om het motorisch
niveau van de kinderen inzichtelijk te krijgen en te verhogen. Sinds 2021 doen we dit middels de MQ
Scan. Zoals een IQ-test kijkt naar de intelligentie, zo bepaald de MQ Scan het motorisch niveau van
kinderen. De MQ Scan staat gepland op 9 december. Zou u deze dag uw kind(eren) gymkleding willen
meegeven?
De MQ-Scan bestaat uit een bewegingsbaan met 5 tot 7 vaardigheden. Vaardigheden als lopen,
springen, balanceren, klimmen etc. worden getest. De tijd die een kind over de bewegingsbaan doet,
bepaald haar/zijn MQ-score. De baan is wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd. Het is een
objectieve scan. Variabelen als leeftijd, geslacht en de tijd die het kind doet over het afleggen van het
parcours, bepalen de MQ score.
De MQ Scan wordt afgenomen door de buurtsportcoach van Stichting Scala en de gegevens van de
scan worden gebruikt om inzicht te krijgen in het motorische niveau van kinderen in de leeftijden 4
t/m 12 jaar. Met als belangrijkste doel een goede motoriek voor de toekomst te garanderen.
Kinderen met een goede motoriek beleven meer plezier aan sport & bewegen en blijven daardoor
ook langer bewegen. Een goede motoriek heeft direct zijn invloed op de gezondheid van kinderen.
Door deze test op 9 december af te nemen, kunnen de groepsleerkracht en u als ouder, inzicht
krijgen in het MQ van uw kind. N.a.v. de MQ-score kunnen er accenten in de lessen
bewegingsonderwijs worden gelegd en wordt zichtbaar of er wellicht een motorische achterstand is.
Wanneer dit zo is, dan neemt de groepsleerkracht contact met u op.
De MQ Scan is volledig AVG-proof en heeft alle noodzakelijke maatregelen getroffen om zorg te
dragen voor de veiligheid van persoonlijke gegevens.
Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u te allen tijde contact opnemen met school, maar
ook met de Buurtsportcoach.
Met vriendelijke groet,
Willem de Roo
Buurtsportcoach Ooststellingwerf
wderoo@scala-welzijn.nl / 06 – 50 29 65 20
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Agenda
Okt.
27
28
28
29
31
Nov.
1
1
3
4
4
4
5
5
8
9
10
10
11
11
11
15
19
22
22
23
23
24
25
26
Dec.
2
6
9
13
13/14
14

Schoolarts groep 2
Verkiezingen leerlingenraad
Groep 3/4 bezoek Kiekhuus Wolvega 11:00-12:30
Groep 7/8 Afvalcoach in de klas
Wintertijd gaat in
Juf Nynke afwezig
Stellingwerf College: LWOO informatieavond ouders en leerlingen groep 8 om 19.00
uur
Juf Wilmar en juf Anna ’s middags cursus
School voorleeswedstrijd 10:30-12:00 uur
Juf Nynke cursus
Groepsbesprekingen
Meester Roy groep 7/8
Groep 3/4 Kunstenaar in de klas
Juf Nynke groep 7/8
MR-vergadering. Inzage mogelijkheid stukken zakelijke ouderavond tussen 18:0018:30 uur
Juf Nynke aanwezig
Groep 7 en 8 Open lessen Liudger
Juf Nynke afwezig
Sint Maarten
Voorlichtingsavond CSG Liudger
Stellingwerf College Informatieavond ouders groep 8 om 19:15 uur
Groep 8 kennismaking Stellingwerfcollege (Meester Roy gaat mee)
Les 1 Dance Battle groep 5/6 op school
Info nr. 4
Juf Anke groep 5/6
Deze week 10-minuten gesprekken
Directie overleg
Inspectiebezoek
Les 2 Dance Battle groep 5/6 op school
Sinterklaasviering
Les 3 Dance Battle groep 5/6 op school
MQ-scan groep 1 t/m 8
Les 4 Dance Battle groep 5/6 op school
Stellingwerf College afname LWOO-testen
Stellingwerf College Voorlichting ouders en leerlingen verrijkt en versneld VWO om
19.00-20.30 uur
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15
20
23
24

Dance Battle groep 5/6 in Oosterwolde
Info nr. 5
Kerstviering
Alle groepen om 12:00 uur vrij! Start kerstvakantie t/m 9 januari.

NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar: directie.detrede@comprix.nl
Namens het team met vriendelijke groet,
Nynke van der Zijl

