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Nieuwe leerlingen
Vanaf vandaag mogen we 4 nieuwe leerlingen verwelkomen.
Jort, Annefleur en Floortje zijn in Haule komen wonen en komen
dus bij ons op school. Daarnaast zijn Vira en Sofia bij ons op
school gekomen. Vira is al even bij ons op school, maar Sofia is
vandaag voor het eerst. Beide meisjes komen uit de Oekraïne en
verblijven nu in Haule. Wij willen al onze nieuwe leerlingen een
hele fijne schooltijd toewensen!
Voorstellen juf Susanne
Hallo ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Susanne Hofman. Ik ben 23 jaar en als invalleerkracht
werkzaam voor Comprix. Ik woon in Gorredijk. Ik zal juf Anna vervangen
tijdens haar zwangerschap. De aankomende periode ben ik daarom elke
donderdag en vrijdag werkzaam in groep 1/2.
Ik hoop op de Trede een plezierige tijd te hebben en ik kijk ernaar uit
alle kinderen en ouders/verzorgers te ontmoeten. Mocht u nog vragen
hebben, of in de toekomst in contact met mij willen komen, dan kunt u
mij bereiken via de mail. U kunt mij mailen via
susanne.hofman@comprix.nl. Tot snel!
Vriendelijke groet,
Susanne Hofman
Koningsspelen en Sponsorloop
De laatste vrijdag voor de vakantie hadden we een sportieve dag. Na een gezellig en gezond ontbijt
zijn de kinderen in groepjes verdeeld. Hierna zijn we gestart met diverse oud Hollandse spelletjes op
het plein. Van spijkerpoepen tot blik gooien tot sjoelen, er werd fanatiek gespeeld! En wat was dat
gezellig.
Na een korte break met wat lekkers, verzorgd door de oudervereninging, zijn we met z’n allen naar
het sportveld gegaan. Hier stond een parcours klaar voor de sponsorloop. Nadat de baan grondig was
geïnspecteerd en goedgekeurd door mevrouw Spriet van de Gemeente Ooststellingwerf gaf Bob,
medeorganisator van de sponsorloop, het startschot. Onder luide aanmoediging van diverse papa’s,
mama’s, opa’s en oma’s deden ze super goed hun best en zijn er heel wat rondjes gelopen. Super
goed gedaan allemaal!
Via deze weg willen we iedereen die deze dag geholpen heeft bedanken. Het zou fijn zijn als de
kinderen deze week het sponsorgeld kunnen inleveren. De opbrengst van de sponsorloop zullen we
vermelden in de volgende info.
Inloopweek
Deze week is het weer inloopweek, dat betekent dat ouders ’s ochtends even mee naar binnen
mogen lopen om in de klas te kijken. We starten gewoon om 8.30 uur met de lessen.
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Na de inloopweek kunnen alle leerlingen vanaf 8.15 uur gewoon weer zelfstandig de school in lopen.
We hebben met elkaar ervaren dat er veel meer rust in de school is wanneer de kinderen zelfstandig
naar binnen lopen en dat we een rustige start van de lesdag beleven.
Schoolkorfbaltoernooi
Dit jaar kunnen we weer meedoen aan het Schoolkorfbaltoernooi van Ooststellingwerf. Het toernooi
wordt georganiseerd op woensdagmiddag 1 juni in Donkerbroek. Meer informatie volgt.
Formatie
Afgelopen periode zijn er weer formatiegesprekken geweest. Momenteel zijn we met de laatste
puzzelstukjes bezig. Zodra dit definitief is en besproken met de MR, brengen wij u hiervan op de
hoogte.
Rode loper Run
Op woensdag 1 juni 2019 wordt vanaf 18 uur voor alle scholieren van de Ooststellingwerver
basisscholen de Rode Loper in het centrum van Oosterwolde gehouden. Het parcours is in het
centrum van Oosterwolde (De Brink, Weemeweg, Kuipenstreek, weg voor het gemeentehuis langs, ‘t
Oost). De wedstrijden zijn onderverdeeld in jongens, meisjes en
leeftijdscategorieën. De jongsten lopen 1 ronde van 600 meter de oudsten 2
ronden van in totaal 1200 meter.
Er wordt per categorie een individueel klassement opgemaakt. De eerste drie
ontvangen een prijs.
De inschrijving kunt u zelf doen via www.Lsv-invictus.nl. tot zondag 15 mei. De
startnummers worden op school gebracht en uitgedeeld. Voor meer informatie
verwijzen we u naar de flyer in de bijlage.
Avondvierdaagse
Dit jaar wordt de avondvierdaagse van Bakkeveen weer georganiseerd. De avondvierdaagse is van
woensdag 8 t/m zaterdag 11 juni.
Deze activiteit wordt door ouders van onze school georganiseerd, meer informatie volgt zo spoedig
mogelijk.
Schoolreis (herinnering)
Op maandag 23 mei t/m woensdag 25 mei gaan de groepen 3 t/m 8 met schoolreis naar
Recreatiecentrum Breeland in Annen. Voor iedere dag worden er weer activiteiten bedacht.
Zodra we alle rond hebben volgt er meer informatie. Opgeven om te rijden kan nog steeds.
Schoolfotograaf (herinnering)
Donderdag 9 juni komt de schoolfotograaf voor het maken van portretfoto’s
en groepsfoto’s. Doordat we de groepen niet meer hoeven te scheiden kunnen
ook de broertjes en zusjes weer met elkaar op de foto. In een volgende info
volgt meer informatie.
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Agenda
Mei.
9
10
18
23-25
26
30
Juni.
1

Meivakantie 23 april t/m 8 mei
Weer naar school – Info nr. 9
Luizencontrole
Juf Petra afwezig i.v.m. studie
Schoolkamp groep 3 t/m 8; Breeland te Annen
Hemelvaart; vrij lang weekend t/m 29 mei
Weer naar school

9
13-24
15
17
19
20
22
23
30

Juf Petra afwezig i.v.m. studie
Schoolkorfbaltoernooi in Donkerbroek
Rode Loper run in Oosterwolde
Groep 1/2 bezoek Fochteloërveen
CSG Liudger ontvangst nieuwe brugklasleerlingen
Avondvierdaagse Bakkeveen t/m zaterdag 11 juni
Schoolfotograaf
Toetsweken leerlingvolgsysteem
Juf Geertje - IB overleg
Evaluatie- en voorbereidingsvergadering (kinderen 12:00 uur vrij)
Vaderdag
Start verlof juf Anna
Juf Petra afwezig i.v.m. directie overleg
Feestelijke ouderavond groep 1 t/m 6
Musical groep 7-8

Juli.
4
11
14

Margedag (alle kinderen vrij)
Afscheid groep 8
Laatste schooldag ( alle leerlingen 11.00 uur vrij)

2
8

Zomervakantie 15 juli t/m 28 augustus
NB. Wijzigingen voorbehouden.
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar detrede@comprix.nl
Namens het team met vriendelijke groet,
Petra Boonstra

