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Nieuwe leerling
Tycho is weer terug bij ons op school in groep 6 en Jayson wordt
bijna 4 jaar en komt ook bij ons op school. Wij willen beide
jongens een heel prettige schooltijd toewensen!
Paasactiviteit onder leiding van de OV
Donderdagmiddag 1 april organiseert de Oudervereniging weer
een paasactiviteit. Groep 1 t/m 4 gaat een speurtocht doen
(rondom de school) en paaseieren zoeken achter op het veld.
Groep 5 t/m 8 gaat een speurtocht doen in het dorp en paaseieren zoeken achter op het veld.
We houden de groepen natuurlijk gescheiden tijdens deze activiteit.
Oudervereniging, bedankt voor het organiseren van deze activiteit. Wij hebben er ontzettend veel zin
in!
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 Mirranda Stelma, secretaris van de OV, het liefst per email:
vanvilsteren@hotmail.com
Stagiaire
Mark, onze stagiair in groep 3/4, heeft helaas het besluit moeten nemen om de stage te beëindigen.
Natuurlijk is dat jammer voor ons en de kinderen. Toch willen wij hem veel succes wensen met zijn
verdere loopbaan.
Onderwijsassistent
De overheid heeft een aantal subsidies beschikbaar gesteld, waardoor basisscholen extra handen in
de klassen kunnen krijgen. Dit betekent dat juf Anita een uitbreiding van haar uren heeft gekregen en
momenteel op maandagmiddag werkt van 12.00-14.15 uur en op dinsdag van 8.30-14.15 uur
aanwezig is. Juf Kimberley is op de woensdag en de donderdag gestart als onderwijsassistent. Beide
dagen van 8.30-14.15 uur. Wij zijn natuurlijk blij met deze extra hulp en mogen Anita en Kimberley
tot de zomervakantie (extra) inzetten.
Schoolreis
Aangezien het coronavirus nog steeds een stijgende lijn laat zien in het aantal besmettingen en wij de
groepen nog niet door elkaar heen laten spelen, hebben wij besloten het schoolreisje van groep 3
t/m 8 te annuleren, deze stond gepland van woensdag 28 t/m vrijdag 30 april. De huidige
maatregelen gelden tot en met 20 april en het advies om zo weinig mogelijk te reizen geldt tot en
met 15 mei.
Ondertussen zijn we met elkaar aan het nadenken welke mogelijkheden er nog wel zijn zo richting de
zomervakantie. Zodra de vooruitzichten weer wat positiever zijn en de maatregelen vanuit de
overheid het toelaten, dan kunnen we hopelijk nog iets organiseren voor de zomervakantie.
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Schoolfotograaf
Zoals het nu lijkt komt de schoolfotograaf donderdag 10 juni voor het maken
van portretfoto’s en groepsfoto’s. Door alleen voor deze foto’s te kiezen
kunnen wij de groepen weer goed gescheiden houden.
Onderwijsevaluatie
Naar aanleiding van de Cito toetsen in februari is er een rapport geschreven
“Zelfevaluatie M-afname LVS CITO 2020-2021”. In dit rapport staat het volgende beschreven:
- Trendanalyses: Hoe doet groep 3 het bijvoorbeeld ten opzichte van vorige groepen 3. Dit
wordt per groep en per vakgebied bekeken.
- Trendanalyses: Per groep. Welke ontwikkeling is er te zien bij de kinderen van groep 8 ten
opzichte van groep 3. Zijn ze gemiddeld gezien gegroeid?
- Conclusies op schoolniveau en groepsniveau + vervolgafspraken
Wat valt er dan op?
• In groep 4 t/m 8 laten de scores niets opvallends zien. De resultaten zijn eerder positief dan
negatief. Iets wat we namelijk ieder jaar weer zien is dat de scores van de kinderen in groep 5
wat lager liggen dan de scores die ze in groep 4 hebben laten zien. Dit komt doordat er in
groep 4 nog veel voorgelezen wordt en het aanbod nog vrij technisch is. In groep 5 krijgen de
kinderen meer vragen die te maken hebben met inzicht en moeten ze de toetsen zelf lezen.
(Voor dyslectische kinderen zijn er aanpassingen in de manier waarop de toetsen worden
afgenomen. Dit weten de betreffende ouders.)
• De leesscores in groep 3 liggen wel wat lager dan we gewend zijn en ook dit vinden wij
eigenlijk wel logisch. De hoeveelheid tijd die wij besteden in groep 3 aan lezen is best
behoorlijk. Immers in deze groep staat het leren lezen en rekenen centraal. Tijdens de
lockdown kunnen wij ons voorstellen dat ze minder leeskilometers hebben gemaakt dan dat
ze anders op school hadden gedaan. Het is goed om te weten dat het leesresultaat in groep 3
ieder jaar net op of boven het landelijk gemiddelde zit bij ons op school. Vanaf groep 4 zien
wij dat we steeds verder uitlopen t.o.v. het landelijk gemiddelde. Wij verwachten dan ook
dat het leesresultaat, met inzet van Anita en Kimberley, bij zal trekken richting de eindtoets
van groep 3. Thuis blijven lezen raden wij aan, maar dat geldt voor alle groepen.
Wij kunnen concluderen dat we prachtige scores hebben weten te realiseren. De inzet van kinderen,
ouders en leerkrachten wordt beloond! Uit een rapport van NRO (Nationaal Regieorgaan
Onderwijsonderzoek) blijkt dan ook dat wij het beter hebben gedaan tijdens de lockdown dan andere
scholen in Nederland. Wij staren ons niet blind op de scores en blijven natuurlijk naar de gehele
ontwikkeling kijken van de kinderen, maar deze bevindingen zijn toch wel prettig om terug te lezen.
Schoolfruit
Vanwege de lockdown is het EU-Schoolfruitprogramma verlengd t/m de week van
31 mei (week 22).
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Agenda
Mrt.
31
31
Apr.
2
4
5
13
14
20
21
23
26
27
29
Mei.
1
4
5
9
13
17
23
24
25
28
31
Juni
2
3
8
10

Juf Anke groep 5/6
Juf Geertje IB-bijeenkomst
Goede Vrijdag (kinderen vrij)
Eerste Paasdag
Tweede Paasdag (kinderen vrij)
Juf Nynke cursus
Juf Nynke directie overleg
IEP-eindtoets dag 1
IEP-eindtoets dag 2
Koningsspelen (alle kinderen 12.00 uur vrij)
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Koningsdag (alle kinderen vrij)
Anita Grunefeld jarig
Meivakantie t/m 16 mei
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Moederdag
Hemelvaartsdag
Weer naar school
Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag (kinderen vrij)
Juf Nynke cursus
Evaluatie- en voorbereidingsvergadering (alle
kinderen om 12.00 uur vrij)
Laatste week schoolfruit
Juf Nynke aanwezig
Juf Nynke afwezig
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Schoolfotograaf

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

