Dorpsstraat 55,
8432 PL, Haule.
Telefoon: 0516-577385
detrede@comprix.nl
www.obsdetrede.nl

Info nr. 7

2021-2022

Even voorstellen
Sinds maandag 28 februari ben ik werkzaam op obs de Trede als nieuwe
directeur en via deze weg wil ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Petra
Boonstra- IJfs, ik ben 41 jaar oud en woonachtig in Oosterwolde. Samen met
Marten heb ik 2 kinderen; dochter Marin van 14 jaar en zoon Tijn van 12
jaar. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te wandelen en hard te lopen.
Daarnaast vind ik het ook leuk om ’s weekends uitgebreid te koken.
De afgelopen jaren heb ik op diverse scholen van Comprix gewerkt als
leerkracht en later als intern begeleider, waarvan de laatste 5 schooljaren op
de Vensterschool in Noordwolde. Vorig jaar ben ik begonnen met de
schoolleidersopleiding. Het 1e jaar, schoolleider basisbekwaam, heb ik afgerond en aan het einde van
het schooljaar verwacht ik de studie tot schoolleider vakbekwaam af te ronden. Ik zal dus soms op
woensdag afwezig zijn i.v.m. deze studie.
Mijn eerste week als directeur op obs de Trede heb ik als heel plezierig ervaren; wat een fijne sfeer in
de klassen en op het plein! Ik hoop samen met de leerlingen, collega’s en ouders er een leerzame tijd
van gaan maken op deze mooie dorpsschool. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan hoop
ik dat u even langs komt, belt of mailt. Ik ben bereikbaar via het telefoonnummer van de school
(0516-577385), maar ook via directie.detrede@comprix.nl.
Op dinsdag sta ik voor groep 7/8 en op vrijdag ben ik vrij.
Nieuwe leerling
Marleigh wordt deze week vier jaar en komt nu ook bij ons op school.
Wij willen haar een heel prettige schooltijd toewensen!
Let op!
Woensdag 9 maart stond er een personeelsdag van Comprix gepland.
Deze zal niet doorgaan. De kinderen komen 9 maart dus gewoon naar school.
Schoolfruit
Tot de meivakantie krijgen we nog schoolfruit geleverd voor woensdag, donderdag en vrijdag. Ieder
week krijgen we 3 soorten fruit en soms ook een groente.
We gaan er van uit dat er voor iedereen wel een lekker stukje fruit tussen zit. Mocht het toch eens
voorkomen dat dit niet zo is of dat het geleverde fruit (mandarijn of kiwi) niet voldoende is, dan
willen we u als ouders vragen om een beetje extra fruit, boterham of cracker mee te geven. Dan
heeft iedereen voldoende om de ochtend door te komen.
U kunt zich via https://www.euschoolfruit.nl aanmelden voor een nieuwsbrief. U weet dan iedere
week wat uw kind kan verwachten en of het nodig is de pauzehap aan te vullen. Onze
fruitleverancier is Boumanfruit BV.
Deze week krijgen we appels, peren en sinasappels.
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Oproep hoofdluis
We gaan weer starten met de hoofdluiscontrole. Iedere eerste dinsdag na een vakantie zullen de
leerlingen even gecheckt worden. Dinsdagochtend 10-05-2022 is de eerste hoofdluiscontrole.
We zoeken nog ouders die ons hierbij willen helpen. Mocht u tijd hebben om ons te helpen of wilt u
nadere informatie, dan horen we het graag; directie.detrede@comprix.nl
Hoe herkent u hoofdluis en neten?
- Kijk in nek, achter de oren en onder de pony.
- Kam het haar met een luizenkam vanaf de kruin naar voren toe.
- Kam goed over de hoofdhuid heen. Doe dit boven een wit papier of boven de wasbak. Dan
kunt u goed zien of er luizen uitvallen; dit zijn grijsblauwe of roodbruine beestjes.
- U kunt ook nat-kammen: wrijf het natte haar goed in met crèmespoeling (niet uitspoelen) en
kam het haar met een luizenkam goed door.
- Veeg de kam regelmatig af aan keukenpapier.
- Neten zijn de eitjes van de luizen, ze zien eruit als roos. Alleen zit roos los, terwijl neten juist
aan het haar vastkleven.
Ouderbijdrage
Afgelopen week zijn de briefjes voor de vrijwillige ouderbijdrage meegeven. Alle oudste kinderen van
het gezin hebben een briefje meegekregen.
Vakantiespel Ooststellingwerf
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 folders meegekregen van de
Vakantiespelweek. Opgeven kan tot uiterlijk 1 mei (vol is vol) via www.vakantiespel.nl
Onderwijsinspectie
Dinsdag 15 februari is de onderwijsinspecteur bij ons op school geweest. Er werd een deelonderzoek
over tijdsbesteding in de klas uitgevoerd. Nynke als schoolleider en Geertje als intern begeleider zijn
geïnterviewd en de inspecteur heeft twee klassenbezoeken afgelegd. Het was geen inspectiebezoek
waarbij een beoordeling werd gegeven. Het bezoek was om data te verzamelen voor de staat van het
Nederlandse onderwijs. Na een prettig gesprek, waarbij wij het o.a. ook over onze zorgcyclus hebben
gehad, kon de inspecteur onze school tevreden verlaten.
Open dag
Op woensdag 23 maart is er weer een open dag binnen alle scholen van
Comprix. Op deze dag zetten alle scholen hun deuren open om
belangstellenden de school te laten zien. Tussen 10.30 en 12.00 zijn
geïnteresseerden van harte welkom om de school te bekijken en een les
bij te wonen. In groep 1-2 bestaat het programma uit een kringactiviteit
en een werkles met daarin diverse activiteiten. Verder zijn we dit jaar
gestart met een nieuwe leesmethode; Blink. Deze willen we graag laten
zien. Om 10.30 uur zullen de leerkrachten van de groepen 3-8 dan ook
een leesles verzorgen. Daarna zullen we in de groepen 3-8, vanaf
ongeveer 11.15 uur, een rekenles van onze methode Pluspunt laten zien.
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Onderwijsevaluatie
De komende periode staat de onderwijsevaluatie weer gepland. Naar aanleiding van de Cito toetsen
van februari wordt er een rapport geschreven “Zelfevaluatie M-afname LVS CITO 2021-2022”. 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 gedaan.
- 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
Tijdens deze vergadering evalueren we het onderwijs van het afgelopen halfjaar. We zullen de
conclusies in hoofdlijnen met u delen in een volgende info.
De IEP Eindtoets: eindtoets voor uw kind in groep 8
Binnenkort wordt er bij de leerlingen van groep 8 de IEPeindtoets afgenomen. Deze eindtoets meet de taal- en
rekenvaardigheid van uw kind na het doorlopen van de
basisschool.
De eindtoets wordt in april afgenomen. Daarmee is het
schooladvies leidend bij de toelating tot het voortgezet
onderwijs. De uitslag van de eindtoets is naast het schooladvies
van de leerkracht, een tweede, objectief gegeven die dit schooladvies moet bevestigen. Bij een hoger
advies dan het advies van de leerkracht, zal er een heroverweging plaatsvinden. De IEP Eindtoets
wordt afgenomen op 20 en 21 april 2021, op 2 ochtenden van elk maximaal 2 uur. De IEP Eindtoets is
een papieren eindtoets die zodanig is samengesteld dat alle leerlingen worden uitgedaagd om te
laten zien hoe vaardig zij zijn op het gebied van taal en rekenen. De onderdelen lezen, taalverzorging
en rekenen worden getoetst. De IEP Eindtoets start met makkelijke opgaven, die oplopen in niveau.
Uw kind mag in de boekjes schrijven en hoeft dus niet met verschillende opdrachtenboekjes en
antwoordformulieren te werken. Voor kinderen met dyslexie is er een aangepaste versie. Taal is geen
struikelblok bij rekenen. Bij het maken van de IEP Eindtoets is veel aandacht besteed aan de
formulering van de opgaven. De vragen bij rekenen zijn zo opgebouwd dat kinderen die meer moeite
met taal hebben, niet struikelen over de vraagstelling. Elk overbodig detail is weggelaten, de
vraagstelling is kort en bondig en de antwoordalternatieven zijn op eenzelfde manier opgebouwd.
Agenda
Mrt.
2
2
7
9
15
23
29

Directie overleg
Groep ½ naar Appelscha “Bodemdiertjes”
Info nr. 7
Stellingwerf College Geo Battle (ovb)
Juf Petra afwezig i.v.m. studie
Mentoren cursus juf Anke en juf Wilmar
Open dag (ovb)
Juf Petra afwezig i.v.m. studie
Mentoren cursus juf Anke en juf Wilmar

Dorpsstraat 55,
8432 PL, Haule.
Telefoon: 0516-577385
detrede@comprix.nl
www.obsdetrede.nl

April
4
6
15
17
18
20
21
22

Info nr. 8
Juf Petra afwezig i.v.m. studie
Goede Vrijdag (kinderen vrij)
Eerste Paasdag
Tweede Paasdag (kinderen vrij)
IEP-eindtoets dag 1
Juf Petra afwezig i.v.m. studie
IEP-eindtoets dag 2
Koningsspelen (alle kinderen 12.00 uur vrij; start meivakantie)

Mei.
4
5
8
9
10
18
26
30

Meivakantie 23 april t/m 8 mei
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Moederdag
Weer naar school
Luizencontrole
Directie overleg
Juf Petra afwezig i.v.m. studie
Hemelvaart; vrij lang weekendt/m 29 mei
Weer naar school

NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar detrede@comprix.nl

Namens het team met vriendelijke groet,
Petra Boonstra

