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Nieuwe uitdaging
Gisteravond heb ik de leden van de MR geïnformeerd over mijn vertrek als directeur van OBS de
Trede. Ik heb gesolliciteerd op de functie van directeur van OBS de Stelling te Makkinga en daar zal ik
na de kerstvakantie al starten. Ik verwacht niet dat ik hier dan al helemaal weg ben, aangezien hier
ook nog een sollicitatieprocedure zal moeten komen. Zodra hier meer bekend over is, dan zal dit
gecommuniceerd worden.
Waarom deze stap?
Ik vind het in de eerste plaats belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen en ik heb dan ook altijd in
het hoofd gehad om na 10 á 15 jaar de volgende stap te zetten. OBS de Stelling is een prachtige
dorpsschool met net iets meer leerlingen dan op de Trede en het heeft mooie uitdagingen om de
komende jaren mee aan de slag te gaan. Daarnaast is Makkinga voor mij minder ver rijden en die
bijkomstigheid vind ik ook prettig.
De afgelopen negen jaar hebben we prachtige dingen beleefd op de Trede.
We zijn destijds gestart met een vrijwel nieuw team en hebben een gezamenlijke missie en visie
geformuleerd. Een plezierige (werk)sfeer heeft altijd bovenaan gestaan, nauw gevolgd door altijd het
beste uit de kinderen en uit onszelf te halen; “Samen klimmen we naar de top van jouw talent!”. Als
team elkaar blijven versterken door elkaar te helpen en jezelf kwetsbaar op te durven stellen, het
heeft ons mooie dingen gebracht.
De fusie met Dalton Meester van Hasselt hebben we samen met alle ouders en kinderen tot een
succes gemaakt. Wat waren wij, maar ook de kinderen, blij met de komst van nieuwe leerlingen.
Eindelijk konden we met een grote groep voetballen/spelen tijdens de pauzes. We mochten vier
klaslokalen inrichten en kregen nieuw meubilair, digitale schoolborden, etc. Ik weet nog goed dat we
die bewuste zomer de lokalen helemaal leeg hadden en dat het speellokaal, nu het lokaal van groep
5/6, helemaal vol stond. Het schooljaar 2016-2017 startte met kinderchampagne op het plein en een
prachtig ingerichte school.
De Trede staat er goed voor met een enorm enthousiast en stabiel team. De samenwerking met
team, ouders en leerlingen heb ik als zeer prettig ervaren. Bedankt hiervoor.
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 directeur 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.
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Oudercontacten
De oudercontacten worden voor het eerst ingepland via Parro en we merken dat veel ouders zich al
hebben ingeschreven, fijn! Mocht het u nog niet gelukt zijn en wilt u wel graag een gesprek, neem
dan gerust contact op met ons.
Remco Heite Schaaktoernooi
Groep 5 t/m 8 krijgt 2 schaaklessen van Teije Smedinga. Na deze groepslessen zal er een kleine
selectie worden klaargestoomd voor het Remco Heite Schaaktoernooi dat gepland staat op zaterdag
5 februari op het Stellingwerf College te Oosterwolde.
Muzieklessen
Tot de kerstvakantie krijgen alle leerlingen les in het bespelen van een muziekinstrument. Zo leren de
kinderen van groep 1 t/m 4 de blokfluit te bespelen. Gaan de kinderen van groep 5/6 met de
saxofoon aan de slag en leven de kinderen van groep 7/8 zich uit op het keyboard. Dit alles in heerlijk
kerstsferen en onder leiding van ervaren muziekdocenten van Kunst en Coo. Groep 7/8 gaat
daarnaast ook nog eens zelf een orgel bouwen en bespelen! Wij zijn nu al benieuwd hoe dit zal gaan.
Dance Battle groep 5/6
Gisteren zijn de danslessen voor de Dance Battle gestart onder leiding van Clarette van Dansstudio
Clarette en Leon te Oosterwolde. Uiteindelijk mogen er drie dansparen door naar de finale in
Oosterwolde. Hopelijk gooit Corona geen roet in het eten.
Sinterklaasfeest
Donderdag 2 december vieren wij Sinterklaas op school. Tijdens de intocht zijn de kinderen tot vier
jaar ook weer van harte welkom op het plein. Vanaf 8:45 uur zal Sinterklaas buiten aandacht hebben
voor de peuters, de andere kinderen gaan dan naar binnen. Aansluitend gaan Sint & Piet naar de
kleuters in hun eigen lokaal, zonder ouders.
Het programma:
08:15- 08.30 uur

Inloop alle kinderen op het plein. Muziek van
muziekvereniging
Excelsior op het schoolplein.
± 08.45 uur
Sinterklaas heeft aandacht voor de peuters.
± 09.15 uur
Sinterklaas gaat naar de kleuters.
± 10.15 uur
Pauze
± 10.30 uur
Sinterklaas bij groep 3/4.
11.30 uur
Sinterklaas bij groep 5/6 en 7/8.
12.00 uur
Groep 3 t/m 8 vrij.
De kleuters zijn om 10.30 uur vrij.
Wij vragen alle volwassenen om 1,5 meter afstand te houden tijdens de intocht.
De kinderen hoeven geen eten en drinken mee 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,-. De lootjes worden volgende week getrokken.
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Leerlingenraad
Vanmorgen heeft de leerlingenraad samen met juf Nynke vergaderd. Wat een enthousiaste groep,
bestaande uit: Rutger, Tycho, Zwerre en Leanne. We hebben de eerste plannen al gemaakt en we zijn
trots op de uitslag van de leerlingenquête. De kinderen van groep 5 t/m 8 geven de school het
rapportcijfer 8,5! De kinderen vinden het leuk op school en voelen zich hier veilig. Een langere pauze
zouden ze best wel willen en er mag ook best wat vaker een feestje worden gegeven zeggen ze.
Sterke punten van de school:
- Op school gelden er goede en duidelijke regels
- De juffen en meester grijpen snel in als er een ruzie is
- Zorg en begeleiding van de leerkrachten
- We hebben goede methodes voor rekenen, taal, spelling en woordenschat
- Gym is het favoriete vak
- De juffen en meester zeggen er wat van wanneer je te laat bent
- Er valt bijna nooit een lesdag uit. De leerkrachten lossen vervanging zelf op
- Het lokaal/school ziet er gezellig uit
- De juffen en meester zijn heel aardig
- Pedagogisch klimaat is zeer sterk
- De juffen en meester kunnen goed lesgeven
- Kinderen hebben een goede actieve en zelfstandige houding
Wat kan nog beter:
- De school vertelt de kinderen wat ze willen verbeteren en hoe dat gaat.
- Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur beoordelen de kinderen als minder leuk. (Gelukkig
mogen we al snel een nieuwe methode uitkiezen)
- Kinderen zouden wel meer tijd willen besteden aan tekenen en handvaardigheid
- Zelf kiezen wat je mag doen wanneer je klaar bent met je werk
- Het extra werk van de planbordtaken zou leuker kunnen
- Wc’s zijn al netter dan voorheen, maar het zou misschien nog netter kunnen.
Voorleeswedstrijd
Enige tijd geleden hebben wij een schoolronde georganiseerd in het kader
van de Nationale Voorleeswedstrijd. Maud de Vries is winnares van deze
schoolronde en gaat verder in de regionale rondes. Wij laten Maud nog
weten hoe dit precies georganiseerd gaat worden. Dit zal waarschijnlijk in
februari zijn. Maud, alvast heel veel succes toegewenst!
Opbrengst Sparen voor de Schoolbieb
Wat zijn er veel bonnen van de Bruna ingeleverd op school. Wij mogen voor ongeveer €160,00 aan
boeken kopen en daar zijn we heel blij mee. Dank voor jullie inzet!
Vervanging juf Anna
Ook juf Anna is positief getest op Corona afgelopen zondag en kan deze week ook nog niet aan de
slag. Heel vervelend, maar het is momenteel niet anders. Juf Wilmar werkt ook deze week volledig.
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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
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.
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Enquêtes
Na de kerstvakantie wordt er weer een ouderenquête verspreid. Dit wordt gedaan, omdat we graag
willen we weten wat u als ouder van onze school vindt, zodat we daar, waar mogelijk, rekening mee
kunnen houden. Daarbij valt te denken aan beleidsvoornemens voor de komende schooljaren.
De vragenlijst kan op de computer ingevuld worden. Hiervoor krijgt u een email met daarin de benodigde gegevens om de digitale enquête in te vullen.
Mocht u thuis niet in de gelegenheid zijn om dit te doen, dan bieden wij op
school de mogelijkheid om het hier op de computer in te vullen.
Naast de ouderenquête wordt er ook een leerkrachtenquête afgenomen. Ook
deze uitkomsten worden, waar mogelijk, meegenomen in de
beleidsvoornemens voor de komende jaren.
Oproep OV
De oudervereniging wil graag weer een flessenactie organiseren en dit keer op zaterdagmiddag 8
januari. Alle hulp wordt zeer gewaardeerd!! Opgeven kan bij de OV of via het volgende mailadres van
Mirranda van Vilsteren: vanvilsteren@hotmail.com .
Namens de OV heel erg bedankt!
Mirranda Stelma-van Vilsteren
Karin Schotanus-van Vilsteren
Wendy van Geel
Roelien Plazier-Blokstra
Kerstviering

In deze tijd is het lastig om ver van te voren iets te plannen, maar… wij zijn zeker van
plan om een leuke kerstmiddag/avond op school met de kinderen te vieren op
donderdag 23 december. Hoe dit er precies uit gaat zien, dat houdt u nog even van
ons tegoed.
Agenda
Nov.
23
24
24
25
26
26
29
Dec.
1
2
6
6

Juf Anke groep 5/6
Groep 7/8 Orgelles
Directie overleg
Inspectiebezoek
Les 2 Dance Battle groep 5/6 op school
Groep 8 Kennismakingsochtend Stellingwerf College
Dance Battle groep 5/6
Muzieklessen instrument bespelen alle groepen
Sinterklaasviering. Groep 1/2 om 10.30 uur vrij. Groep 3 t/m 8 om 12.00 uur vrij!!
Les 3 Dance Battle groep 5/6 op school
Schaakles deelnemers Remco Heite Schaaktoernooi
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8
9
13
13
13/14
14
15
15
16
20
20
22
23
24
25
26
30
Jan.
10
10
10
14
17
17
21
21
24
26
28
31
31
Feb.
2
5

Muzieklessen instrument bespelen alle groepen
MQ-scan groep 1 t/m 8
Les 4 Dance Battle groep 5/6 op school
Schaakles deelnemers Remco Heite Schaaktoernooi
Stellingwerf College afname LWOO-testen
Stellingwerf College Voorlichting ouders en leerlingen verrijkt en versneld VWO om
19.00-20.30 uur
Dance Battle groep 5/6 in Oosterwolde
Muzieklessen instrument bespelen alle groepen (behalve groep 5/6)
Groep 7/8 bezoek Vlechtmuseum Noordwolde (ovb)
Info nr. 5
Schaakles deelnemers Remco Heite Schaaktoernooi
Muzieklessen instrument bespelen alle groepen
Kerstviering
Alle groepen om 12:00 uur vrij! Start kerstvakantie t/m 9 januari.
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
Meester Roy jarig
Weer naar school
Start Gouden Weken
Schaakles deelnemers Remco Heite Schaaktoernooi
Groep 7/8 schoolschaatsen Thialf 11.15-12.15 uur (ovb)
Schaakles deelnemers Remco Heite Schaaktoernooi
Toetsweken Cito starten weer
Juf Anna jarig
Groep 7/8 schoolschaatsen Thialf 11.15-12.15 uur (ovb)
Schaakles deelnemers Remco Heite Schaaktoernooi
Stellingwerf College Doemiddag groep 8
Groep 7/8 schoolschaatsen Thialf 11.15-12.15 uur (ovb)
Info nr. 6
Schaakles deelnemers Remco Heite Schaaktoernooi
Open dag CSG Liudger Waskemeer
Remco Heite Schaaktoernooi Oosterwolde

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

