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Corona
Vorige week maandag zijn we eindelijk weer gestart met lesgeven. Het is fijn om iedereen weer te
hebben gezien! Hopelijk mogen we vanaf 2 juni weer volledig naar school om zo het jaar nog samen
af te kunnen sluiten. We zullen af moeten wachten wat er tijdens de persconferentie wordt gezegd.
Juf Grietje heeft ons ook dit jaar weer enorm geholpen op verschillende gebieden. Aangezien zij
behoort tot de risico groep hebben wij samen afgesproken dat zij dit schooljaar niet meer komt.
Zodra de maatregelen het toe laten gaan we overleggen of ze nog iets voor ons wil betekenen of dat
ze gaat stoppen, zo bespreken wij dat jaarlijks opnieuw. Iedere dinsdag was ze, op vrijwillige basis, op
school aanwezig. Van het begeleiden van groepjes kinderen tot opruimen en schoonmaken. Wij
willen haar ontzettend bedanken voor haar inzet!
Ook Yvon Peters, onze HVO-juf, valt in de risico groep. Na dit schooljaar gaat zij met pensioen en wij
hebben gezamenlijk besloten dat het verstandig is om nu alvast te stoppen. Wij kijken terug op een
heel prettige samenwerking en wensen Yvon een prachtige tijd toe!
Nieuwe leerlingen
Jildou is samen met haar vader, moeder en zusje verhuisd naar Haule en
komt vanaf volgende week bij ons op school in groep 1. Wij wensen haar
een heel plezierige schooltijd toe!
Formatie
De formatie voor het schooljaar 2020-2021 is rond.
Jorien, Margriet en Mary stoppen bij ons op school. Jorien gaat volledig naar het Stellingwerf College.
Margriet gaat weer terug naar de Buttinga school in Oosterwolde en Mary is nog in overleg met het
Stafbureau. Langs deze weg willen wij Jorien, Margriet en Mary alvast heel erg bedanken voor hun
inzet en veel succes wensen met hun verdere plannen!
Anke neemt volgend jaar 1 dag ouderschapsverlof op gedurende het hele jaar.
Bovenstaande betekent dat wij een vacature hebben voor een intern begeleider en twee dagen
lesgevende taken in groep 5/6.
Wij hebben afgelopen periode gesprekken gevoerd met Geertje Jongsma en zijn blij dat zij deze
vacature bij ons op school in wil vullen en daarmee ons team komt versterken. Geertje heeft een
ruime onderwijservaring op veel verschillende gebieden. Komend schooljaar start zij met de ib
opleiding van Bureau Meesterschap. In de volgende info zal zij zich aan u voorstellen.
De invulling komt er dan als volgt uit te zien:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Groep 1/2
Wilmar
Wilmar
Wilmar
Groep 3/4
Anna
Aukje
Aukje
Groep 5/6
Anke
Geertje
Geertje
Groep 7/8
Roy
Roy
Roy
IB: Geertje Jongsma (donderdag)
Onderwijsondersteunend: Juf Anita Grunefeld
Directietaken: Juf Nynke op maandag, dinsdag en donderdag.

Donderdag
Anna
Aukje
Anke
Roy

Vrijdag
Anna
Aukje
Anke
Nynke
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Schoolreis
Het schoolreisje van groep 3 t/m 8 is verplaatst naar volgend
schooljaar. Hier hebben wij een mooie regeling voor kunnen treffen
met de verhuurders van de accommodatie. We betalen 15%
overboekingskosten. Ouders van groep 8 leerlingen die al hebben
betaald, krijgen het geld teruggestort. Overige betalingen blijven
staan en gaan mee naar volgend schooljaar. Wellicht komt er nog een klein bedrag bovenop i.v.m. de
overboekingskosten. Hier krijgt u dan vanzelf bericht over.
Oudercontact
Donderdag 25 juni 2020 staat er weer 10 minutengesprekken gepland. We wachten de
persconferentie nog even af, zodat we weten hoe we hier vorm aan kunnen geven.
Rapporten
De kinderen krijgen aan het einde van dit schooljaar gewoon een rapport mee naar huis, ondanks de
bijzondere onderwijsperiode door het coronavirus. In het rapport komt ook een verhaaltje over de
afgelopen periode te staan. Dit zorgt tevens voor een aandenken voor later.
Cito toetsen
De cito toetsen worden dit schooljaar ook gewoon afgenomen. Dit had prima na de zomervakantie
gekund, echter kiezen wij er voor om dit gewoon in mei/juni te doen. Zo weten wij precies waar de
kinderen zitten in hun ontwikkeling en kunnen wij na de zomervakantie gelijk effectief van start.
Bovendien hebben wij er alle vertrouwen in dat de kinderen zich goed hebben ontwikkeld tijdens de
periode van het thuisonderwijs.
Doordraaien groepen
Woensdag 1 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/meester 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!
Oproep OV-lid
Lijkt het u leuk om vanaf volgend schooljaar lid te zijn van de oudervereniging en mee te helpen met
het organiseren van allerlei activiteiten? Laat het ons weten! U kunt dit kenbaar maken bij Nynke van
der Zijl (info@obsdetrede.nl) of bij Mirranda Stelma, voorzitter van de OV
(vanvilsteren@hotmail.com)
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Informatie schooljaar 2020-2021
Lesrooster 2020-2021
Maandag
Groep 7/8
8.30-14.15
Groep 5/6
8.30-14.15
Groep 3/4
8.30-14.15
Groep 1/2
8.30-14.15

Dinsdag
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15

Woensdag
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-12.00

Donderdag
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-14.15

Vrijdag
8.30-14.15
8.30-14.15
8.30-12.00
8.30-12.00

Vakantierooster 2020-2021
Start schooljaar maandag 17 augustus
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

10 oktober
19 december
20 februari
02 april
27 april
01 mei
13 mei
23 mei
10 juli

t/m
t/m
t/m
t/m

18 oktober
03 januari
28 februari
05 april

t/m
t/m
t/m
t/m

09 mei
14 mei
24 mei
22 augustus.

Inzet marge uren (alle kinderen zijn dan vrij):
Dit wordt later bekend gemaakt.
Kennismakingsgesprekken
Tijdens de derde schoolweek op dinsdag 25 augustus organiseren wij korte
kennismakingsgesprekken voor ouders die te maken krijgen met een nieuwe leerkracht of
leerkrachten.
Naast de warme overdracht van kinderen tussen leerkrachten, vinden wij de informatie van ouders
ook zeer waardevol. Het doel van dit gesprek is elkaar van informatie te voorzien over uw zoon of
dochter. Wij zouden het op prijs stellen wanneer beide ouders/verzorgers bij dit gesprek aanwezig
zouden kunnen zijn.
Het gesprek bestaat uit drie onderdelen:
1. informatie van de ouders/kind
2. informatie van de school
3. mogelijke afspraken
Na de zomervakantie ontvangt u een brief met een planning voor de gesprekken. Mocht u
verhinderd zijn op het geplande moment, dan vragen wij u om onderling te ruilen. Mocht dit ook niet
lukken, dan kunt u contact opnemen met school om een nieuwe afspraak te maken.
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Gymtijden 2020-2021
Ma
12:45-13:30
13:30-14:15
Di
09:00-09:45
11:15-12:00
Do
8:30-9:15
9.15-10:00
10.30-11:15
11.15-12.00

groep 5/6
groep 7/8
groep 1/2
groep 3/4
groep 3/4
groep 1/2
groep 5/6
groep 7/8

Denkt u er aan dat de gymkleding in een tas mee naar school wordt genomen? (sportbroek met Tshirt of gympakje en gymschoenen). Veel kleding en schoenen zijn aan het eind van het schooljaar
wat krap gaan zitten. Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) na de zomervakantie gymkleding heeft
dat goed zit (niet te klein) en gymschoenen in de goede maat.
Gymschoenen die buiten worden gedragen mogen binnen niet aangehouden worden.
Gymkleding graag voorzien van naam. In verband met de veiligheid kunnen leerkrachten de keuze
maken om kinderen zonder gymschoenen niet mee te laten gymmen.
HVO/GVO 2020-2021
In april hebben alle kinderen uit groep 5 t/m 7 een brief meegekregen en kon iedereen aangeven of
ze volgend jaar HVO of GVO willen volgen. Er zijn te weinig aanmeldingen binnen gekomen voor
GVO. Net als dit schooljaar, zal er volgend schooljaar alleen HVO worden gegeven waar alle kinderen
aan meedoen. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit bij Nynke van der Zijl kenbaar
maken. Er wordt dan een alternatieve invulling bedacht.

Agenda
Mei
21
Juni
1
10
15
21
22
25
26
Juli
1
2

Hemelvaartweekend t/m 24 mei kinderen vrij
Tweede Pinksterdag
CSG Liudger Kennismaking nieuwe brugklassers
Stellingwerfcollege Kennismaking nieuwe brugklassers
Vaderdag
Marge dag (Kinderen vrij!)
10-minutengesprekken (ovb)
Rapporten mee
Doordraaien groepen
Laatste schooldag (kinderen 11:00 vrij)
Start zomervakantie t/m 16 augustus

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

