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Start schooljaar 2021-2022
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad
en lekker is uitgerust. Wij als team hebben weer zin in
het nieuwe schooljaar.
In het kader van de sociaal-emotionele ontwikkeling en
het groepsvormingsproces werken we met “De Gouden
Weken”. Coöperatieve werkvormen, Energizers en groepsgesprekken spelen hierbij een belangrijke
rol. Het voeren van kennismakingsgesprekken is hier ook een onderdeel van.
Met een fijne groepssfeer maken we er een prachtig jaar van!
Nieuw e-mailadres
Het algemene e-mailadres van school is veranderd. Dit is voortaan directie.detrede@comprix.nl en
niet meer info@obsdetrede.nl.
Start schooldag
In verband met de coronamaatregelen kwamen de kinderen zelf binnen ’s ochtends en begonnen ze
met een spelletje of gingen ze lezen in een boekje. Ook hadden de leerkrachten tijd voor gesprekjes
met de kinderen. We merkten dat de dagen hierdoor heel rustig begonnen en dat de kinderen dit
ook prettig vonden.
Tegelijkertijd vonden we het ook jammer dat kinderen niet even hun klas/werkplek en lesmateriaal
aan hun ouders/verzorgers konden laten zien. Kinderen vertellen vaak vol trots wat ze allemaal doen
op school.
In overleg met de MR hebben we daarom besloten om vanaf komend schooljaar na iedere vakantie
een inloopweek te organiseren. Ouders/verzorgers mogen hun kinderen dan gewoon naar binnen
brengen, zo is er tijd voor de kinderen om dingen te laten zien. In de overige weken gaat het net
zoals voor de zomervakantie; de kinderen worden naar school gebracht (of komen zelf) en mogen
meteen naar hun klaslokaal, ouders nemen afscheid bij het hek. Mocht u nog een boodschap hebben
voor een leerkracht dan kan dit doorgegeven worden aan de persoon die op het plein staat of
telefonisch vanaf 8:00 uur.
Komende maandag mag u dus vanaf 8:15 uur mee naar binnen met uw kind(eren). Wilt u voor een
bezoek aan de klas de volgende ingangen gebruiken?
- Groep 1/2: Buitendeur van het lokaal
- Groep 3/4 en 7/8: Hoofdingang
- Groep 5/6: Buitendeur van het lokaal (Bij de ingang
van het gymlokaal)
Op deze manier proberen wij het aantal volwassenen in de
gang te beperken.
Wilt u zorgen dat uw kind(eren) uiterlijk 8.25 uur op school
aanwezig is? Dan kunnen de lessen uiterlijk 8.30 uur starten.
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Corona
- In de bijlage van deze nieuwsbrief is een nieuwe beslisboom toegevoegd. Hierop kunt u lezen
wat het voor uw gezin betekent wanneer iemand positief is getest of een nauw contact is van
een positief getest persoon.
- Ouders mogen weer op school komen, maar moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.
Mondkapjes zijn hierbij niet nodig.
- Basisregels blijven gelden:
• Was vaak en goed uw handen.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen.
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
• Zorg voor voldoende frisse lucht.
Leerkrachten die immuun zijn hoeven niet meer in quarantaine indien ze een nauw contact zijn van
een positief getest persoon. Gevaccineerde leerkrachten vallen hieronder.
We starten dit schooljaar weer met gezamenlijke pauzes, zodat kinderen uit verschillende groepen
op het plein samen kunnen spelen.
Informatieboekjes
Alle kinderen krijgen binnenkort een informatieboekje mee naar huis. Hierin staat kort beschreven
hoe er in de groepen gewerkt wordt. Daarnaast kunt u zien welke kinderen er nog meer in de klas
zitten en zijn er nog wat praktische zaken te vinden. Mocht u nog iets missen? Laat het ons weten!
100-jarig bestaan van de school
Op zaterdag 16 oktober vieren wij het 100-jarig bestaan
van de school. Heeft u nog oude schoolfoto’s? Dan zouden
wij het leuk vinden om die via de mail toegestuurd te
krijgen op het volgende adres:
reunieobsdetrede@gmail.com. Wij hopen veel oude
schoolfoto’s te kunnen laten zien! Alvast bedankt!
Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)
Margo Visser geeft dit jaar de HVO lessen op de donderdagen aan groep 6 en aan groep 7/8.
Kennismakingsgesprekken
Op dinsdag 7 september organiseren wij korte kennismakingsgesprekken.
Mocht het u niet lukken op het geplande moment, laat het ons weten! In
overleg met de leerkracht(en) kunt u dan een andere afspraak maken.
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Van Klasbord naar Parro!
Wij gebruiken vanaf dit schooljaar Parro als ouderportaal en dus niet meer
Klasbord.
Parro is gekoppeld aan ons leerling administratiesysteem Parnassys en
voldoet aan alle AVG-eisen.
Dit ouderportaal wordt onder andere gebruikt om leuke berichten en foto’s
te plaatsen. Daarnaast kunnen er ook oproepjes en mededelingen op komen
te staan.
U ontvangt een e-mail zodat u Parro kan gebruiken. Deze app geeft ons veel voordelen. Zo kunnen
wij eenvoudig en veilig communiceren om elkaar op de hoogte te houden over het onderwijs.
Om van start te gaan met Parro volgt u de volgende stappen:

1

Accepteer de uitnodiging
Binnenkort ontvangt u een e-mail van Parro met de titel “Volg de schoolavonturen van je kind”. U
bent nu toegevoegd aan de groep.

2

Maak uw account actief
Vanuit ParnasSys krijgt u een mail, met de titel “Welkom bij ParnasSys”. Hiermee maakt u een
ParnasSys-account aan, de link in deze mail is 7 dagen geldig. Als de link is verlopen, kunt u de
leerkracht vragen om u opnieuw uit te nodigen.

3

Inloggen
U kunt nu inloggen in Parro. U kunt Parro natuurlijk op uw telefoon gebruiken door de app te
downloaden in de App Store of Google Play Store. Gebruikt u Parro liever vanaf de computer? Log
dan in op talk.parro.com.

LET OP: Wilt u het laten weten wanneer u geen mail heeft ontvangen? Dit kan betekenen dat uw
mailadres niet juist of helemaal niet in ons administratiesysteem staat.
Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders.
Zoek op ‘Parro’ in:

Computer of Windows Phone? Ga naar talk.parro.com.
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Vakantierooster 2021-2022
Start schooljaar maandag 23 augustus
Herfstvakantie
16 oktober
Kerstvakantie
25 december
Voorjaarsvakantie
19 februari
Goede Vrijdag/Paasvakantie 15 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
23 april
Hemelvaart
26 mei
Pinksteren
05 juni
Zomervakantie
15 juli

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

24 oktober
09 januari
27 februari
18 april

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

08 mei
27 mei
06 juni
28 augustus.

Inzet marge uren (alle kinderen zijn dan vrij):
Door de invoering van het continurooster maken de kinderen wekelijks wat meer uren dan bij het
traditionele lesrooster. Hierdoor houden we meer marge uren over, die we effectiever in kunnen
zetten. Leerkrachten hebben dan de mogelijkheid om onder schooltijd bijvoorbeeld
groepsorganisatieplannen te evalueren. Zo proberen we de werkdruk te verminderen. Met
instemming van de MR zijn we tot onderstaande inzet van de marge uren gekomen.
15-10-2021
3 of 4 december 2021
24-12-2021
14-02-2022
22-04-2022
17-06-2022
04-07-2022
14-07-2022

Vrijdagmiddag voor de herfstvakantie. Alle kinderen om 12:00 uur vrij.
Sinterklaasviering. Alle kinderen om 12:00 uur vrij
Vrijdagmiddag voor de kerstvakantie. Alle kinderen om 12:00 uur vrij.
Alle kinderen de hele dag vrij.
Koningsspelen. Alle kinderen 12:00 uur vrij.
Evaluatie- en voorbereidingsvergadering. Alle kinderen om 12:00 uur vrij.
Alle kinderen de hele dag vrij.
Donderdag laatste schooldag. Alle kinderen om 11:00 uur vrij.

Gymdagen
Ma
groep 5 t/m 8
Di
groep 1 t/m 4
Do
groep 1 t/m 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. Kleuters hoeven vanaf komend schooljaar alleen maar gymschoenen mee!
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.
Zolang het weer het toelaat gymmen wij buiten.
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Inzet NPO-gelden
Vorig schooljaar werd bekend dat alle scholen geld krijgen om eventuele Corona-achterstanden weg
te werken en moesten teams, in overleg met de MR, een plan maken hoe dat geld ingezet gaat
worden.
Het team heeft met instemming van de MR besloten om het geld in te zetten in de formatie. Door de
fusiegelden die we nog hebben en de NPO-gelden kunnen we nog eens drie jaar werken met vier
klassen in plaats van drie. Dit betekent relatief kleine groepen en veel aandacht voor ieder kind.
Hier zijn wij erg blij mee!
Hulpouders
Evenals vorig jaar is er weer een aantal activiteiten waarbij wij de hulp van ouders op prijs stellen.
Daarom doen wij hierbij een beroep op u.
U kunt zich opgeven voor één of meer van de volgende activiteiten:
-gezelschapsspelletjes:
Iedere eerste woensdag van de maand van 8.30 tot 9.15 uur met
kinderen van groep 1,2 en 3. (start 6 oktober)
-creacircuit:
Iedere dinsdagmiddag van 13.15-14.15
uur is er een creacircuit. Groep 3 t/m 8
zitten door elkaar heen in groepjes. Er
zijn 6 verschillende onderdelen waar ze
3 weken aan werken. In totaal 18 weken
dus. Dit is verspreid over het schooljaar.
Opgeven voor incidentele hulp is ook
mogelijk!
-hulp feestelijke ouderavond: Voor de feestelijke ouderavond zijn er
verschillende activiteiten waarbij we de hulp van ouders goed
kunnen gebruiken. Te denken valt aan: kleding, schminken en het
maken van het decor. U krijgt t.z.t. bericht wat er gedaan moet
worden.
-chauffeur:
Voor incidentele activiteiten hebben wij (vaak op korte termijn)
mensen nodig die met de auto voor vervoer willen zorgen. Voor
schoolreisjes e.d. doen wij uiteraard t.z.t. ook weer een beroep op
alle ouders.
U kunt zich ook opgeven als reserveouder voor de spelletjes.
Als u zich heeft opgegeven ontvangt u uiteraard nog nader bericht en, indien noodzakelijk, uitleg.
Wilt u het strookje uiterlijk 3 september inleveren?
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende stelt zich hierbij beschikbaar als:
0
0
0
0
0

spelletjesouder
creacircuit
hulp feestelijke ouderavond
chauffeur
reserve spelletjesouder

Opmerkingen:

Naam:
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Agenda
Aug
23
Eerste schooldag
26
Start HVO lessen
30
Juf Nynke afwezig
31
MR-vergadering
Sep
01
Juf Nynke aanwezig
07
Kennismakingsgesprekken
08
Juf Nynke aanwezig
09
Juf Nynke afwezig
15
Start Jantje Beton actie t/m 29 september
17
Sportdag Comprix groep 8 ovb
20
Info nr. 2
21
Prinsjesdag
22
Juf Nynke directie tweedaagse
Okt
4
Dierendag
6
Spelletjesochtend groep 1 t/m 3 08.30-09.15 uur onder begeleiding van groep 7/8
15
Groep 1 t/m 8 om 12:00 uur vrij
16
Viering 100-jarig bestaan school van 14:00-17:00 uur
16
Herfstvakantie t/m 24 oktober
25
Weer naar school. Inloopweek
25
Info nr. 3
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

