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Corona
De oudervereniging heeft niet stilgezeten de
afgelopen periode. Ze hebben bij alle kinderen
een zakje met paaseitjes met een lief kaartje
gebracht voor de Paasdagen. En ook aan de
leerkrachten hebben ze gedacht! Voor alle
leerkrachten lag er op school een attentie klaar
met een mooie kaart. We doen het met z’n
allen; kinderen, ouders en leerkrachten. En
zoals we dat gewend zijn op de Trede is er een
enorme betrokkenheid bij iedereen!
Ook het bestuur van Comprix is zeer betrokken
bij de scholen in deze tijd. Zodra bekend was dat de scholen dicht moesten hebben ze 500 nieuwe
Chromebooks besteld voor hun 39 scholen. Daarvan mochten wij er ook twee in ontvangst nemen.
Op 2 kinderen na hebben alle kinderen van groep 3 t/m 8 momenteel de beschikking over een
Chromebook. Erg mooi dat Comprix ons steunt en meewerkt aan het scheppen van een goede
voorwaarde om afstandsonderwijs te organiseren.
Ouders die tijdens de meivakantie opvang nodig hebben kunnen terecht bij de kinderdagverblijven.
Op de NOS site is te lezen dat het belangrijkste adviesorgaan aan het kabinet aangeeft dat
basisscholen, kinderopvang en speciaal onderwijs onder voorwaarden na de meivakantie weer open
kunnen. Wij wachten af wat er vanavond tijdens de persconferentie gezegd gaat worden. Wanneer
wij inderdaad na de meivakantie, onder voorwaarden, weer open mogen, dan zal er het nodige
afgestemd moeten worden binnen het team. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren over wat
dat dan concreet gaat betekenen voor ons allemaal.
Nieuwe leerlingen
Hoewel alles momenteel anders gaat, krijgen we nog wel
nieuwe aanmeldingen van leerlingen binnen! Zodra een
leerling officieel is ingeschreven kunnen ouders
toegevoegd worden aan Klasbord en wordt er natuurlijk
verteld om wie het gaat!
Formatie
We zijn ondertussen druk bezig met de formatie voor het
schooljaar 2020-2021. Zodra er meer over bekend is brengen wij u hiervan op de hoogte.
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Fietsbibliojuf
Donderdag 16 april vertrok juf Wilmar op haar fiets als bibliofietsjuf naar alle kleuters. Haar
fietstassen waren gevuld met ingepakte boeken uit haar eigen keuze kinderboekenverzameling. De
kinderen mochten een boek uitkiezen en vervolgens las juf Wilmar een meegenomen boek voor.
Zowel de kinderen als de juf hebben van het bezoek genoten!

De oranje-feest-spelletjes-tour van Juf Aukje en juf Anke
De leerling van groep 3 t/m 6 hebben ook een leuke opdracht gekregen voor aanstaande vrijdag!
Wanneer alles normaal was, dan hadden de kinderen vrijdag 17 april Koningsspelletjes gespeeld.
Helaas is alles anders en daarom hebben juf Aukje en juf Anke het volgende bedacht.
Zij fietsen vrijdag 24 april de oranje-feest-spelletjes-tour. En komen bij alle kinderen van groep 3 t/m
6 langs om even gezellig een praatje te maken. Maar de kinderen mogen het de juffen ook iets
moeilijker maken door een simpel spelletje klaar te zetten op de stoep of in de voortuin. En het
leuke is… ze zijn beiden bloedfanatiek en daar weten de kinderen (en anders hun ouders) wel raad
mee. Bedenk iets leuks! Foto’s mogen altijd gemaild worden naar info@obsdetrede.nl 😉.

Herdenking 4 mei
De herdenking gaat er dit jaar anders uitzien dan we gewend zijn. Een klein groepje mensen zal op
gepaste manier de herdenking verzorgen en de kransen leggen. Hierbij houdt men zich aan de
richtlijnen van het RIVM.
Agenda
Apr
25
27
29
Mei
4
5
10

Start meivakantie t/m 10 mei
Koningsdag
Anita Grunefeld jarig
Dodenherdenking (geen bijeenkomst!)
Bevrijdingsdag
Moederdag

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

