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Organisatie
Juf Nynke werkte altijd vier dagen in Haule en zij blijft tot de voorjaarsvakantie op dinsdag en vrijdag
op de Trede werken. De overige twee dagen worden als volgt ingevuld:
• Vrijdags geeft meester Roy les aan groep 7/8
• Dinsdags geeft juf Anke les aan groep 5/6 en heeft juf Geertje een dag extra om verschillende
taken uit te voeren.
Juf Nynke is de hele week goed bereikbaar via de mail: directie.detrede@comprix.nl. Daarnaast
kunnen mededelingen door worden gegeven aan het team door te bellen (0516-577385) of een
bericht via Parro te sturen.
CITO toetsen
In de tweede helft van januari starten we, hopelijk, weer met de toetsen van ons
CITO Leerlingvolgsysteem. De kinderen zijn altijd heel ijverig en serieus. Voor de
leerkracht is het de kunst de kinderen gefocust met de toetsen bezig te laten zijn
zonder de kinderen al te veel druk op te leggen. De leerkrachten doen hiervoor hun
uiterste best! De resultaten zullen we als team met elkaar analyseren en omzetten in
acties voor de volgende periode. Zodra we de acties op papier hebben gezet, zullen we deze ook met
u delen.
Oudercontact
In de week van 14 februari staan de oudercontacten weer gepland. Via Parro
wordt u hierover weer geïnformeerd.
Rapporten
Ligt er nog een rapport bij u thuis? Dan graag inleveren wanneer de school weer
open is.
Juf Anja de Vries
Zoals u weet is Anita Grunefeld gestopt als ondersteunend personeelslid bij ons op school. We zijn
blij te kunnen vertellen dat het ons is gelukt om een nieuwe onderwijsassistent aan te stellen. Juf
Anja zal alle werkzaamheden van juf Anita overnemen op de dinsdagen. Dinsdag 11 januari zal ze
kennismaken met het team en op dinsdag 18 januari zal ze starten met haar werkzaamheden. Wij
wensen juf Anja een fijne tijd toe bij ons op school! Hieronder stelt ze zich aan u voor.
Ik wil me even voorstellen: ik ben Anja de Vries en ga vanaf 1 januari op OBS De Trede werken als
onderwijsassistent. Ik woon bij Oosterwolde en werk ook op OBS Boekhorst. Daarvoor werkte ik in
Ravenswoud op de basisschool.
Ik heb drie kinderen, die inmiddels al een aantal jaren het huis uit zijn, en een kleinzoon van 2 jaar.
Mijn vrije tijd besteed ik graag aan tuinieren, volleybal, zingen in een popkoor en wandelen met de
hond. Ik kijk er naar uit om met de kinderen van OBS De Trede te gaan werken.
Remco Heite Schaaktoernooi
Het schaaktoernooi is verzet naar zaterdag 5 maart!
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Enquêtes (herhaling)
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. De ophaalactie is tussen 13:00 en 15:00 uur. 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
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Agenda
Dec.
25
26
30
31
Jan.
1
10
10
10
17
17
18
21
21
24
26
28
31
Feb.
1
2
7
14
14
15
19
Mrt.
5

Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
Meester Roy jarig
Oudejaarsavond
Nieuwjaarsdag
Weer naar school
Start Gouden Weken
Schaakles deelnemers Remco Heite Schaaktoernooi ovb
Schaakles deelnemers Remco Heite Schaaktoernooi ovb
Toetsweken Cito starten weer
Sollicitatiegesprekken directeur OBS de Trede
Juf Anna jarig
Groep 7/8 schoolschaatsen Thialf 11.15-12.15 uur (ovb)
Schaakles deelnemers Remco Heite Schaaktoernooi ovb
Stellingwerf College Doemiddag groep 8
Groep 7/8 schoolschaatsen Thialf 11.15-12.15 uur (ovb)
Schaakles deelnemers Remco Heite Schaaktoernooi ovb
Info nr. 6
Open dag CSG Liudger Waskemeer
Juf Aukje jarig
Margedag Alle kinderen vrij
Deze week oudergesprekken
Mentorencursus juf Anke en juf Wilmar
Voorjaarsvakantie t/m 27 februari
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

