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

Info nr. 10

2017-2018

Schoolreis Westdorp
Wat hebben we vorige week een prachtig schoolreisje gehad met groep 3 t/m groep
8. Mooi weer, gezellige kinderen, leuke activiteiten en heel veel hulpouders! Na een
weekend rustig aan te hebben gedaan werden we gisteren verrast met een mooie
bos bloemen. “Als dank voor al jullie goede zorgen in Westdorp. Voor de juffen van
OBS de Trede.” Hier werden we even stil van… Eén ding is zeker zo’n gebaar geeft
ontzettend veel energie! Iedereen die een steentje bij heeft gedragen aan dit
succesvolle schoolreisje willen we dan ook heel erg bedanken!
Privacy wetgeving
Hierbij willen we u graag informeren over de nieuwe wetgeving op het gebied van
informatiebeveiliging en privacy. Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze
leerlingen. Dit leggen wij vast in een privacyreglement. In de loop van dit kalenderjaar leggen wij u
dit reglement voor.
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van
persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de
organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u lezen wat voor onze school de
doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders
(zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel
van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er
bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding en/of
ondersteuning van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. De
vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem (Cito, ParnasSys of
Leerwinst). Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot de
groepsleerkracht(en). Omdat onze school onderdeel uitmaakt van de Stichting Comprix, worden daar
ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke
administratie en het plaatsingsbeleid richting VO.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte
set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt.
Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons
krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor
geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.
Stichting Comprix heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. [Sjoerd Bonnema
0561 – 691777 – sjoerd.bonnema@comprix.nl]. De FG is verantwoordelijk voor het toezicht houden
op de naleving van de privacywetten en -regels, het inventariseren en bijhouden van
gegevensverwerkingen en het afhandelen van vragen en klachten van mensen binnen en buiten de
organisatie. Daarnaast kan de FG ondersteunen bij het ontwikkelen van interne regelingen, het
adviseren over privacy op maat én het leveren van input bij het opstellen of aanpassen van
gedragscodes.
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Kidsproof Fryslan
Afgelopen maand is Kidsproof Fryslân live gegaan! Op Kidsproof.nl
vindt u het meest complete overzicht van kinderactiviteiten in
Fryslân. Denk hierbij aan culturele activiteiten, sportactiviteiten,
muzikale en creatieve uitjes, natuurbelevenissen en nog veel meer.
Specifiek voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar.
Rode Loper
Morgenavond nemen 6 leerlingen van onze school deel aan de Rode Loper in Oosterwolde. Wij
wensen deze kinderen heel veel succes en plezier toe!
Avondvierdaagse
Kinderen die meelopen hebben vandaag nog een brief met informatie meegekregen + een
schoolshirt. Wij wensen iedereen vier mooie wandelavonden toe!
Schoolzwemmen
Vanaf vrijdag 8 juni start het zwemmen weer voor groep 7/8 in zwembad Haulewelle. Kinderen gaan
hier op de fiets naar toe! Bij slecht weer beslist de leerkracht of er wel of niet gezwommen wordt.
Lootjes feestelijke ouderavond groep 7/8
Donderdagavond 5 juli is de feestelijke ouderavond van groep 7/8. Wij willen deze avond weer een
verloting organiseren. Wilt u thuis kijken of u nog prijsjes voor ons heeft? U kunt dit op school
inleveren. Alvast bedankt!

Uitslag IEP-eindtoets groep 8
In april hebben de kinderen uit groep 8 de IEP-eindtoets gemaakt. Gedurende twee ochtenden
kregen de kinderen vragen op het gebied van spelling, begrijpend lezen, taal en rekenen.
We zijn tevreden over de opzet en het verloop van de toets. De kinderen en hun ouders hebben de
uitslag inmiddels ontvangen. De scores lagen ruim boven het landelijk
gemiddelde. We zijn dan ook erg tevreden met de resultaten!
De doorverwijzing naar de middelbare school vindt plaats aan de hand
van de Friese Plaatsingswijzer. Hier komen alle cito-scores vanaf groep 6
in te staan, waardoor een goed beeld ontstaat van het niveau van de
leerlingen. Wanneer de IEP-eindtoets een heel ander beeld laat zien
dan de Friese Plaatsingswijzer kan er een heroverweging plaatsvinden.
Er heeft dit schooljaar een heroverweging plaatsgevonden.
Schoolfotograaf
Donderdag 7 juni komt de schoolfotograaf. De foto’s worden gemaakt door Fotografie Rob Kofflard
uit Oosterwolde. We beginnen om 8.30 uur gelijk met de broertjes en zusjes gevolgd door individuele
foto’s, groepsfoto’s, een schoolfoto en een teamfoto. (We starten uiteraard met broertjes en zusjes
die nog geen vier jaar zijn!) De foto’s worden gemaakt in het kleine zaaltje van het dorpshuis!
Wij verzoeken u vriendelijk uw kind(eren) vrolijke/kleurrijke kleding aan te trekken.
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Bijenproject
In week 25 starten we op school met het bijenproject. Alle groepen doen hier aan mee.
Leerlingen leren over het leven van de honingbijen en de wilde bijen. Ze bekijken, bespreken en
onderzoeken het leven in een bijenkast en de relatie tussen bloemen en bijen. De verschillen tussen
een wilde bij, honingbij, wesp en hommel kunnen worden besproken, maar ook hoe je de eigen
omgeving bijvriendelijk maakt en welke spullen een imker allemaal gebruikt.
Oudercontact
Donderdag 12 juli 2018 is er weer gelegenheid voor een 10 minuten gesprek. De
gesprekken worden gevoerd door de groepsleerkracht. Mocht er behoefte zijn
om met één van de andere leerkrachten te spreken dan kunt u hier een andere
afspraak voor maken. We beginnen om 18.30 uur en eindigen om 21.00 uur. De
intekenlijst hangt vanaf maandag 25 juni weer in het halletje. U kunt intekenen
van 25 t/m 29 juni, daarna is inschrijving niet meer mogelijk! Mocht u willen
komen en beslist niet in de gelegenheid zijn om zelf in te tekenen, dan kunt u telefonisch een tijd met
ons afspreken. [577385].
Doordraaien groepen
Donderdag 19 juli gaan alle kinderen alvast naar het lokaal waar ze volgend jaar les zullen krijgen. Ze
krijgen op deze manier alvast een idee hoe het zal zijn. Welke kinderen zitten er in de klas? Welke juf
krijg ik? Allemaal spannende dingen! Om er voor te zorgen dat de kinderen hier tijdens de
zomervakantie geen of weinig last van krijgen draaien wij de groepen alvast een keer door vóór de
zomervakantie!
Formatie
De formatie is bijna rond! Wij verwachten u hier volgende week over te kunnen informeren.
Agenda
Juni
6
6
6
7
8
13
14
14
15
17
19
20
21
22
27
27

Avondvierdaagse Bakkeveen t/m 9 juni
Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 (8.30-9.15 uur)
Rode Loper
Schoolfotograaf
Schoolzwemmen groep 7/8 (Fiets mee!)
Juf Nynke directie overleg + werkgroep onderwijs
Juf Nynke afwezig
Rots en Water groep 7/8
Schoolzwemmen groep 7/8 (Fiets mee!)
Vaderdag
Evaluatie- en voorbereidingsvergadering (Kinderen ’s middags vrij!)
Juf Nynke op school
Juf Nynke afwezig
Juf Nynke afwezig
Juf Nynke aanwezig
MR en OV vergadering 17.00 uur
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28
28
29
Juli
1
2
3
4
4
5
5
5
6
12
16
17
20

Juf Nynke afwezig
Stellingwerf College ontvangst nieuwe brugklasleerlingen en ouders
Schoolzwemmen groep 7/8 (Fiets mee!)
Juf Grietje jarig
Schoolarts groep 7
Info nr. 11
Juf Nynke directie overleg en werkgroep onderwijs
Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 (8.30-9.15 uur)
Groepsbespreking en overdracht (juf Nynke neemt de groepen over)
Uitreiking verkeersdiploma’s groep 7/8
Musical groep 7/8
Schoolzwemmen groep 7/8 (Fiets mee!)
10-minutengesprekken
Afscheidsavond groep 8
Schoonmaakmiddag (kinderen ’s middags vrij!)
Laatste schoolochtend georganiseerd door groep 8
Start zomervakantie 11.00 uur!

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

