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Oudercontact
In de week van 14 februari staan de fysieke oudercontacten weer gepland. Via
Parro bent u hierover geïnformeerd. U kunt zich intekenen op Parro vanaf
maandag 31 januari 8:00 uur tot en met vrijdag 11 februari 16:00 uur.
Het schoolplein
Voor de kerstvakantie liet de Rabobank weten enthousiast te zijn over onze
plannen voor een nieuw schoolplein en hebben ze laten weten een bijdrage te leveren van €7500,-!
In de kerstvakantie heeft Stichting Jantje Beton de opbrengst van de actie overgemaakt op onze
schoolrekening. Van de totale opbrengst is 50% naar de schoolrekening overgemaakt. Dit heeft maar
liefst €772,50 opgeleverd voor ons en hetzelfde bedrag voor kinderen in kwetsbare speelposities.
Daarnaast heeft Bercoop fonds laten weten €2500,- bij te dragen.
Van de provincie kregen wij helaas te horen dat we net niet genoeg punten hadden gekregen op voor
plan, waardoor we op de zesde plek zijn geëindigd van alle aanvragen. Dat was erg jammer, want de
eerste 5 aanvragen werden toegekend. We geven niet op en doen deze week opnieuw een poging bij
de provincie. In totaal hebben wij nu €21.441, 63 bij elkaar verzameld voor het plein!
Achter de schermen is de leerlingenraad druk bezig met het maken van plannen voor een
sponsorloop. Ze hebben hier contact over met Bob de Vries. Hij heeft aangegeven de kinderen graag
bij een sponsorloop te willen helpen. In een brief heeft Bob uitgelegd wat er allemaal komt kijken bij
de organisatie van een sponsorloop. De kinderen zijn nu met elkaar aan het nadenken hoe ze het aan
gaan pakken. Een leuk en vooral leerzaam proces!
Enquêtes
Na de kerstvakantie is er weer een ouderenquête verspreid. Tot nu toe
hebben 13 van de in totaal 35 gezinnen de vragenlijst ingevuld.
U heeft een e-mail gekregen om toegang te krijgen tot de vragen. Deze
vragenlijst staat open t/m 6 februari. Daarna sluiten wij hem af. Wij hopen dat
er nog wat meer respons komt, zodat we een goed beeld hebben van wat u
als ouder van de school vindt.
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.
Schaaklessen
De schaaklessen zijn weer hervat voor groep 5 t/m 8.
Helaas is het Remco Heite schaaktoernooi dit schooljaar geannuleerd.
Wisselen bibliotheekkast
We krijgen weer een nieuwe kast met leesboeken van de bibliotheek. Wilt u er voor zorgen dat alle
boeken uiterlijk vrijdag 11 februari weer op school worden ingeleverd?

Dorpsstraat 55,
8432 PL, Haule.
Telefoon: 0516-577385
info@obsdetrede.nl
www.obsdetrede.nl

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 stond gepland op 9 december, dit is i.v.m. corona
verplaatst naar 10 februari. 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 10 februari 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
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 zou de onderwijsinspectie
wederom bij ons komen. Dit ging door Corona niet door en is verplaatst naar dinsdag 15 februari. Er
wordt 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.
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Wat gebeurt er toch allemaal in de klas?
Sinds het invoeren van het ouderportaal, eerst Klasbord nu Parro, kunnen ouders wel zien wat er in
de klas van hun eigen kinderen wordt gedaan, maar niet meer in de andere klassen. Hierbij een
kleine impressie van wat er zoal gebeurt op school:

Poppenkast “De sokkendief”

Verjaardag juf Anna
Kikker in de kou

Leuk dictee!

Schaatsen in Thialf

Elkaar helpen bij taal
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Word jij Junior Energiecoach?
Junior Energiecoach komt weer terug in Ooststellingwerf! Vanaf 4 maart kunnen kinderen tussen 7
en 12 jaar en hun ouders meedoen aan dit vijf weken durende spel waarin jullie van alles leren over
energie en duurzaamheid.
De gemeente Ooststellingwerf zorgt er voor dat kinderen en gezinnen mee kunnen doen aan deze
leerzame challenge. Daarom kun jij je gratis opgeven! Dat doe je via www.juniorenergiecoach.nl
Wat is Junior Energiecoach?
Junior Energiecoach is een spel met ‘geheime’ opdrachten, leuke filmpjes, interessante weetjes en
leuke spelletjes. Welke apparaten slurpen de meeste stroom? Hoeveel lampen branden er in jouw
huis? Junior Energiecoach daagt kinderen en hun gezin uit. Met proefjes, puzzels en spelletjes ontdek
je waar jullie kunnen besparen. Je kind wordt benoemd tot Junior Energiecoach en jouw
portemonnee blijft een beetje voller. Wedden dat jij straks ook zegt: ‘Met energie kun je lachen!’
Waarom doet de gemeente dit?
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de gemeente. We willen in 2030 energieneutraal zijn.
Maar dat kunnen wij niet alleen. Daarvoor hebben we onze inwoners (en de kinderen als inwoners
van de toekomst) nodig.
Alles op een rij
Meedoen is gratis. Het spel begint op 4 maart
en duurt vijf weken. Elke week krijgen de
deelnemers filmpjes, opdrachten en
uitdagingen. Aanmelden kan op
www.juniorenergiecoach.nl.
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Agenda
Feb.
2
7
8
9
10
11
14
14
15
15
18
19
Mrt.
2
2
7
9
15
23

Open dag CSG Liudger Waskemeer
Juf Aukje jarig
Leesconsulent in groep 1/2 prentenboek van het jaar voorlezen
Leesconsulent in groep 7/8
MQ-scan door buurtsportcoach
Bibliotheekboeken inleveren op school
Margedag Alle kinderen vrij
Deze week oudergesprekken
Inspectiebezoek
Mentoren cursus juf Anke en juf Wilmar na schooltijd
Juf Anke jarig
Voorjaarsvakantie t/m 27 februari
Directie overleg
Groep ½ naar Appelscha “Bodemdiertjes”
Info nr. 7
Stellingwerf College Geo Battle (ovb)
Mentoren cursus juf Anke en juf Wilmar
Open dag (ovb)

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

