Flitsnieuws
Flits no. 16 29-03-2021
Trots
Waar om ons heen klassen in quarantaine zitten, scholen zelfs helemaal dicht gaan, proberen we met elkaar te
voorkomen dat er besmettingen tussen kinderen en/of personeel plaatsvinden. Om elk risico op besmetting te
voorkomen is het belangrijk dat verkouden, snotterende kinderen thuis blijven. We hebben de medewerking van u als
ouder (-s) daarvoor hard nodig. We zijn er dan ook trots op om te zien dat iedereen hierin zijn of haar
verantwoordelijkheid neemt.
Voorleeskampioen
Vorige week hebben de leerlingen van groep 7/8 online de uitslag van de Voorleeswedstrijd gevolgd. Wie wordt de
voorleeskampioen van Weststellingwerf? Jildou vertegenwoordigde onze school. Helaas is ze niet door naar de
volgende ronde, maar wij zijn wel reuze trots op haar. Goed gedaan Jildou
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 vóór 31 maart aan de directeur van de school via directie.tuindorpschool@comprix.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
Oudervereniging
Onze complimenten gaan uit naar de OV. Zij hebben vorige week de school in voorjaarssfeer gebracht.
Hartelijk dank!
Verlof juf Anna
Deze week is voorlopig de laatste week voor juf Anna bij ons op school. Vanaf volgende week gaat juf Anna genieten
van haar zwangerschapsverlof. Wij wensen juf Anna een heel fijn verlof toe.
Pasen
Op donderdag 1 april hebben de leerlingen van groep 1 en 2 een leuke paasactiviteit. Zo gaan de leerlingen van groep
8 paaseieren verstoppen voor de kleuters. De gevonden paaseieren worden verdeeld onder alle leerlingen van OBS
Tuindorp.
Vanaf donderdagmiddag 14.00u of 14.15u kunnen de leerlingen gaan genieten van een lang paasweekend en we zien
alle leerlingen dinsdag 6 april weer op school.
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Vacature MR
Door het vertrek van Jan Westerbeek aan het eind van dit schooljaar als lid van de oudergeleding van de MR is er vanaf
het nieuwe schooljaar plaats voor een nieuw lid binnen de oudergeleding. Daarnaast wil de MR, gezien de flinke stijging
van het aantal leerlingen de afgelopen jaren, van deze gelegenheid gebruik maken om het aantal leden van de MR te
laten stijgen van vier naar zes leden. Drie leden afkomstig uit de oudergeleding en drie leden uit het onderwijsteam. De
MR is dus op zoek naar twee gemotiveerde ouders die zich beschikbaar willen stellen voor deze vacature.
Als bijlage treft u meer informatie aan omtrent deze vacature.
Deze Flits bevat de volgende bijlagen;
Bijlage 1; Vacature MR
Bijlage 2; Proeftrainingen skeelerbaan
Belangrijke data
Maart
29 Flits
April
02-05 Goede vrijdag/Pasen – alle leerlingen vrij
21 tuintoneel groep 3
23 Koningsspelen
23 Oud papier
27 Koningsdag – alle leerlingen vrij
Mei
1-16 Meivakantie (incl. Hemelvaart)
19 Schoolkorfbaltoernooi
24 Pinksteren
27 Tuintoneel groep 6
28 Oud papier
NB. Wijzigingen voorbehouden.
Opmerkingen t.a.v. deze flits kunnen worden gemaild naar
directie.tuindorpschool@comprixl.nl
Met vriendelijke groet,
Team OBS Tuindorp
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