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Kinderwoud
Het gaat supergoed met de kinderopvang op De Treffer. We merken een forse toestroom van
nieuwe kinderen. Erg leuk, dat biedt namelijk steeds meer mogelijkheden. Het team van de
BSO, baby en peuteropvang is daarom uitgebreid. Hieronder leest u er meer over. Schroom
niet om eens te informeren!
Wij stellen ons graag even voor!
 Christianne en Marwa werken samen op het kinderdagverblijf (KDV). Elke dag is deze
open van 7.30 tot 18.00 uur.
 Betty is nog steeds peuterleidster bij de peuteropvang (POV). De peuterochtenden
zijn elke dag van 8.15 tot 12.15 uur.
 Rinse werkt op de buitenschoolse opvang (BSO). Daar hebben we elke ochtend VSO
van 7.30 tot 8.15 uur en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag NSO.
De visie van school willen wij ook graag uitdragen, onze activiteiten zullen ook veel
onderdelen van bewegend leren in zich hebben met oog voor natuurlijk buitenspelen en
gezondheid. Bewegen is gezond en is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Bewegen
en sporten kan binnen en buiten en is een dagelijks onderdeel binnen ons programma.
Jullie zijn welkom om eens langs te komen! Wij vertellen jullie graag over onze manier van
werken en opvangmogelijkheden. Ons nummer is 0513-724302 en informatie is te vinden
op www.kinderwoud.nl.
Natuurlijk zijn jullie ook welkom om op onze Facebookpagina te kijken: Kindcentrum KDV
POV BSO De Treffer Gorredijk - Kinderwoud Kinderopvang

Schoolfruit en nationaal schoolontbijt
In principe zouden we weer meedoen met het Nationaal Schoolontbijt en we zouden in
november starten met een periode lang schoolfruit voor de hele school.
We vragen u in deze coronatijd om traktaties voor kinderen luchtdicht te verpakken zodat
kinderen tóch kunnen trakteren en traktaties mee naar huis kunnen worden gegeven. Dan
zou het te risicovol én niet het juiste voorbeeld zijn om binnen school zelf (bij wijze van
spreken) niet verpakte stukjes geschilde mango te gaan uitdelen. We zullen het schoolfruit
dus niet op school onder schooltijd uitdelen zo lang er risico’s zijn voor besmetting. Jammer,
maar de tijd is zoals de tijd is… We zoeken de risico’s binnen school niet op.
Jumbo: sparen voor elkaar!
Er wordt erg goed gespaard voor buitenspeelgoed voor
onze school. We halen wekelijks alle kaartjes uit de
inzamelbak van de Jumbo. Vervolgens moeten de kaartjes
gescand worden met een jumbo-app om de punten toe te
kennen aan onze school. Wilt u ons hiermee helpen? We
hebben het volgende ervoor bedacht. We maken zakjes
kaartjes die we kunnen meegeven aan de kinderen, wanneer
u ons mailt. U kunt dus mailen naar directeur@basisschooldetreffer.nl als u mee wilt helpen.
U vindt de kaartjes dan in de tas van uw kind(eren). Alvast bedankt!!
Wetenschappelijk onderzoek
Alle scholen van Stichting Comprix leggen in het leerlingvolgsysteem gegevens vast over de
toetsresultaten van leerlingen. De overzichten die er met de toetsresultaten kunnen worden
gemaakt helpen ons om onderwijs af te stemmen. Ook in gesprekken die wij voeren met
externen zoals de Onderwijsinspectie leggen we toetsresultaten voor. Stichting Comprix deelt
ook toetsresultaten voor wetenschappelijk onderzoek en met instanties zoals het CBS
(Centraal Bureau voor de Statistiek) en het NCO (Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs). Dit
vinden we belangrijk omdat het bijdraagt aan het verbeteren van ons onderwijs en van het
onderwijs in heel Nederland. Het beschikbaar stellen van toetsresultaten is daarom een
gerechtvaardigd belang. De uitwisseling van toetsresultaten vindt altijd geanonimiseerd
plaats. De uitgewisselde gegevens zijn nooit herleidbaar tot een naam of een leerling. De
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft als doel om de
persoonsgegevens van leerlingen te beschermen. Toetsresultaten zijn echter geen
persoonsgegevens. Dit betekent dat wij ook geen toestemming aan ouders vragen voor deze
uitwisseling. U kunt wel bezwaar maken tegen het uitwisselen van toetsresultaten van uw
eigen kind. Uw bezwaar kunt u kenbaar maken aan de directeur van de school:
directeur@basisschooldetreffer.nl. Wilt u meer weten over het wetenschappelijke onderzoek
en de uitwisseling van toetsgegevens? Neem dan contact op met de functionaris
gegevensbescherming bij de Stichting Comprix (sjoerd.bonnema@comprix.nl).

Een fijn en gezond weekend gewenst!
Met vriendelijke groet,
Het team

