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2020-2021

Nieuwe leerlingen
Megan en Sebastiaan komen in groep 7 en maken
vrijdagochtend kennis met de klas. Robin en Faya worden bijna 4
jaar en komen ook bij ons op school. Wij willen deze leerlingen
een heel prettige schooltijd toewensen!
Herdenking 4 mei
De herdenking ziet er dit jaar hetzelfde uit als afgelopen jaar. 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.
Schoolreis groep 3 t/m 6
Op 24 juni hebben wij een schoolreis gepland voor groep 3 t/m
6! Ze gaan, mits alle maatregelen het toelaten, met de bus naar
Duinen Zathe! Door met de bus te gaan denken wij de kinderen
een echt schoolreis gevoel te geven. Wij hebben er in ieder
geval ontzettend veel zin in!
De kosten voor dit schoolreisje bedragen: €22,50 per leerling.
Wanneer het schoolreis definitief doorgaat, zal de verrekening
met alle ouders plaatsvinden. Mocht u vorig jaar nog niet
betaald hebben, dan krijgt u een rekening voor dit jaar. De OV heeft hier een overzicht van.
Schoolreis groep 7/8
Zoals u heeft kunnen lezen op Klasbord staat het schoolreisje voor groep 7/8 gepland op maandag 17
mei t/m woensdag 19 mei. Dit is gelijk na de meivakantie. We hebben steeds contact met de
accommodatie Breelandrecreatie te Annen. Momenteel mogen zij nog geen groepen ontvangen.
Verder willen wij dat alle kinderen mee kunnen/mogen. Wanneer ouders het niet vertrouwen, dan
willen we dat graag horen, dan begrijpen we dat heel goed en gaan we een alternatief schoolreis
bedenken.
Het plan is alsvolgt:
- Wilt u aan meester Roy laten weten of u instemt met het schoolreisje vóór 30 april?
Roy.vandervelde@comprix.nl
- Zodra wij weten of iedereen instemt, dan wachten we nog even een bericht van de
accommodatie af om te horen of ze open mogen. U hoort uiterlijk woensdag 12 mei of het
schoolreisje doorgaat, dit communiceren wij via de mail.
- Het is 36 km fietsen, dit is te doen voor groep 7/8. Meester Roy en juf Nynke gaan mee als
begeleiding. Als vaste leerkrachten behoren zij toch al tot de bubbel van groep 7/8. Eén
ouder van de OV wordt meegevraagd. Alle volwassenen laten zich van tevoren testen
middels een zelftest. Wanneer ouders, vaak om medische redenen, het fietsen niet zien
zitten voor hun kind, dan horen wij dit graag. Er bestaat dan de mogelijkheid dat u als ouder
uw kind zelf naar de accommodatie brengt.
- Indien het schoolreisje doorgaat, dan ontvangt u donderdag 13 mei of vrijdag 14 mei een
programmaboekje met daarin alle informatie.
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Schoolreis groep 1/2
Uiteraard vergeten wij de kleuters niet! De leerkrachten zijn nog bezig met de
organisatie. Zodra hier meer over bekend is, dan laten wij het u weten via de
mail of Klasbord.
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.
Schoolfruit
Vanwege de lockdown is het EU-Schoolfruitprogramma verlengd t/m de week van
31 mei (week 22).
Formatie
De formatie voor het schooljaar 2021-2022 is rond en zal er hetzelfde uit komen te
zien als dit schooljaar. Zoals u weet is komend schooljaar het laatste jaar dat we
recht hebben op fusiegelden. Deze gelden kwamen voort uit de fusie met Dalton
OBS MST. van Hasselt te Waskemeer en OBS de Trede. Concreet betekent dit dat we 1 fte minder
per jaar krijgen waardoor we van vier groepen terug moeten naar drie groepen. Nu hebben wij alle
fusiegelden de afgelopen jaren niet volledig ingezet en hebben wij ook wat gespaard. Komend
schooljaar gaan wij samen met de MR bespreken hoe we de gespaarde fte’s in gaan zetten. Zodra dit
bekend is, dan wordt u hierover geïnformeerd.
Invulling van de formatie in 2021-2022:
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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Agenda
Apr.
27
29
30
Mei.
1
4
5
9
12
13
17
17
23
24
28
31
Juni
2
3
8
10
14
15
20
23
24
28
28
Juli
2
5
6
6
8
9

Koningsdag (alle kinderen vrij)
Anita Grunefeld jarig
Alle kinderen om 12:00 uur vrij!
Meivakantie t/m 16 mei
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Moederdag
Bekendmaking of schoolreis groep 7/8 doorgaat
Hemelvaartsdag
Weer naar school
Schoolreis groep 7/8 ovb t/m 19 mei
Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag (kinderen vrij)
Evaluatie- en voorbereidingsvergadering (alle
kinderen om 12.00 uur vrij)
Laatste week schoolfruit
Juf Nynke aanwezig
Juf Nynke afwezig
Info nr. 10
Schoolfotograaf
Start afname Cito-toetsen groep 3 t/m 8
Juf Nynke cursus
Vaderdag
Directieoverleg juf Nynke
Schoolreis groep 3 t/m 6
Groep 1 t/m 8 vrij (Margedag)
In deze week oudercontacten
Rapporten mee
Afscheidsavond groep 8
Info nr. 11
Doordraaien groepen
Laatste schooldag. Kinderen om 11:00 uur vrij.
Zomervakantie t/m 22 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

