29. Nieuws

Agenda:
Zaterdag 1 mei
Maandag 17 mei
Woensdag 19 mei
Donderdag 20 mei
Maandag 24 mei
Dinsdag 25 mei

30 april 2021

Start meivakantie
Weer naar school
Korfbalclinics LDODK groepen 2, 3 en 4
Voetbalclinics VV GORREDIJK groepen 4 t/m 8
Tweede Pinksterdag, kinderen vrij
Praktisch Verkeersexamen groep 7

Schoolkampen gaan door!
Afgelopen week zijn de ouders en kinderen geïnformeerd over het feit dat we de geplande
schoolkampen voor de groepen 7 en 8 DOOR kunnen laten gaan. Dat was erg goed nieuws
voor de kinderen! De beide kampeerboerderijen in Appelscha en Schiemonnikoog hebben
maatregelen getroffen om groepen veilig te kunnen ontvangen met in achtneming van de
corona-maatregelen. Tegelijkertijd is er helderheid gegeven aan de ouders over de manier
waarop we omgaan met de corona-maatregelen. Dit vooral omdat de groep een paar dagen
weg is van huis. De schoolkampen zijn in juni, dus we hopen ook dat we tegen die tijd met
meer versoepelingen te maken hebben in Nederland. De parken voor schoolreisjes zijn nog
gesloten, we denken wel na over alternatieven voor de andere groepen.

Sportclinics en lessen
Na de meivakantie kunnen we eindelijk weer aan de slag met gastdocenten. Deze lessen
worden vooral buiten gegeven met in achtneming van de corona-maatregelen. We zijn blij
dat we de kinderen deze ervaringen weer kunnen geven en zijn érg actief geweest in het
regelen van deze lessen, zie hieronder het eerste aanbod. 😊
Korfbalclinic
De groepen 2,3 en 4 krijgen van trainers van LDODK een korfbalclinic op het grote veld voor
onze school. Deze clinics worden gegeven op woensdag 19 mei.
Voetbalclinic
Op donderdag 20 mei doen we mee aan een voetbalclinic van VV Gorredijk. De kinderen van
groep 5 t/m 8 gaan op de fiets naar de voetbalvelden en de groepen 4 krijgen een clinic op
het grote veld voor onze school. Leuk dat dit weer kan!
Danslessen
Er wordt na de meivakantie een periode wekelijks danslessen voor de groepen 1, 2 en 3 van
een echte dansdocente. De danslessen worden gegeven in ons speellokaal.
Schooljudo groepen 2, 3 en 4
Naar verwachting kunnen we in de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie weer
4 weken lang schooljudo geven van een échte judoka op een echte judomat met échte
judopakken.

Op naar het Voortgezet Onderwijs
Alle kinderen van groep 8 hebben een mooie, nieuwe plek gevonden op het Voortgezet
Onderwijs. Ook de Route acht eindtoets is door de kinderen gemaakt. De uitslag verwachten
we binnenkort. Leuk om te vermelden dat we als school de afgelopen jaren mooi boven het
landelijk gemiddelde scoren op de eindtoets (vorig jaar is er door corona op geen enkele
school een eindtoets afgenomen in Nederland). Daarmee doen we het goed als basisschool.

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

De leerlingen worden ook door ons gevolgd in het voortgezet onderwijs. We krijgen hun
gegevens nog drie jaar lang om te bepalen of ons advies naar het voortgezet onderwijs goed
is geweest. Volgens de statistieken is de verwijzing van de Treffer in het eerste jaar 100% op
niveau. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. Na het derde jaar VO is het percentage
leerlingen dat op niveau in het VO onderwijs volgt nog steeds hoger dan het landelijk
gemiddelde. We zien daarom geen reden om de manier van verwijzen aan te passen.

Fijn vakantie gewenst!
Het schoolteam

