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Sponsorloop
Voor de meivakantie hebben de kinderen
hardgelopen tijdens de sponsorloop. Inmiddels
hebben alle leerlingen het sponsorgeld opgehaald
en weten we het eindbedrag.
De kinderen hebben €2458,- bij elkaar gelopen! Een
bedrag waar we als school heel blij mee zijn. We zijn
dan ook super trots op alle kinderen; bedankt!
We zijn nog in afwachting van de uitslag van een aangevraagde subsidie. Zodra we daar de uitslag
van weten, dan kunnen we verder met de realisatie van het vernieuwde schoolplein.
Formatie
Afgelopen periode zijn er weer formatiegesprekken geweest. Momenteel zijn we met de laatste
puzzelstukjes bezig. Zodra dit definitief en besproken met de MR is, brengen wij u hiervan op de
hoogte.
Onderwijsevaluatie
Naar aanleiding van de Cito toetsen in februari is er een rapport geschreven “Zelfevaluatie M-afname
LVS CITO 2021-2022”. In dit rapport staat het volgende beschreven:
- Trendanalyses: Hoe doet de groep het bijvoorbeeld ten opzichte van vorige groepen? Welke
ontwikkeling is er te zien bij de kinderen? Zijn ze gemiddeld gezien gegroeid? Dit wordt per
groep en per vakgebied bekeken.
- Conclusies op schoolniveau en groepsniveau + vervolgafspraken
Wat valt er dan op?
• We scoren in alle groepen voldoende op de verschillende vakgebieden. De resultaten zijn
positief. Wat we wel met elkaar zien is dat niet alle groepen de groei door maken die
wenselijk is. Hier zijn verschillende redenen voor te benoemen. Zo hebben we als school te
maken met relatief kleine groepen. De score van één individuele leerling kan dan het
gemiddelde flink drukken. Verder scoorden een aantal leerlingen voorheen al behoorlijk
hoog; 1 fout meer drukt dan direct op je score. Voor ons dus zeer verklaarbaar.
• Onze school doet het goed op het gebied van begrijpend lezen. De scores van onze school
liggen boven of rond het landelijk gemiddelde in alle groepen. Terwijl de gemeentelijke trend
is dat de scores gaan dalen vanaf groep 6, zien we bij ons een stijging van de scores. Dit
willen we graag vasthouden.
• We hebben met elkaar afgesproken dat we alle borgingsdocumenten voor de diverse nog
eens met elkaar gaan doornemen; doen we het nog steeds zoals we het hebben afgesproken,
wat kunnen we nog anders doen en wat willen we behouden wat werkt.
Wij kunnen concluderen dat we prachtige scores hebben weten te realiseren. De inzet van kinderen,
ouders en leerkrachten wordt beloond!
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Schoolkorfbal en Rode Loper Run
Afgelopen woensdag hebben we een sportieve dag met elkaar beleefd. Een groot deel van de
kinderen hebben mee gedaan aan het schoolkorfbaltoernooi. We hebben met elkaar een gezellige en
sportieve middag gehad. Er werd gestreden voor iedere bal! Groep 3-4 ging zelfs met een beker naar
huis en mocht ook nog op de foto met de burgemeester. Rijders en begeleiders bedankt!
’s Avonds hebben enkele leerlingen ook nog hardgelopen tijdens de Rode Loper Run. De meiden van
groep 2 hebben een rondje van 600m gerend en groep 7 moest zelfs 1200m afleggen. Goed gedaan
allen!
Feestelijke ouderavond
De feestelijke ouderavond van groep 1 t/m 6 zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 23 juni. Een
week later, donderdag 30 juni, staat de musical van groep 7/8 gepland.
Verder informatie zal nog volgen, maar houdt de datum vast vrij.
Schoolfotograaf (herinnering)
Donderdag 9 juni komt de schoolfotograaf voor het maken van portretfoto’s
en groepsfoto’s. Doordat we de groepen niet meer hoeven te scheiden kunnen
ook de broertjes en zusjes weer met elkaar op de foto.
Agenda
Juni.
7
8
9
13-24
15
17
19
20
22
23
30
Juli.
4
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CSG Liudger ontvangst nieuwe brugklasleerlingen
Avondvierdaagse Bakkeveen t/m zaterdag 11 juni
Schoolfotograaf
Toetsweken leerlingvolgsysteem
Juf Geertje - IB overleg
Evaluatie- en voorbereidingsvergadering (kinderen 12:00 uur vrij)
Vaderdag
Start verlof juf Anna
Juf Petra afwezig i.v.m. directie overleg
Feestelijke ouderavond groep 1 t/m 6
Musical groep 7-8

Margedag (alle kinderen vrij)
Info nr. 11
11
Afscheid groep 8
14
Laatste schooldag ( alle leerlingen 11.00 uur vrij)
Zomervakantie 15 juli t/m 28 augustus
NB. Wijzigingen voorbehouden.
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar directie.detrede@comprix.nl
Namens het team met vriendelijke groet,
Petra Boonstra

