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e laatste periode tot de zomervakantie is van gestart gegaan. Een intensieve periode waarin nog van alles gepland staat; schoolkamp groep 8,
schoolreisje groep 1 t/m 7, juﬀen- en meesterdag, een inspectiebezoek,
de tweede ronde CITO toetsen, rapporten maken en bespreken, een

carrousel, een musical, schoonmaakactiviteiten… en nog veel andere zaken die op de achtergrond geregeld worden. Maar ook een fijne tijd, waarin we weer meer naar buiten kunnen gaan

om lekker te bewegen. Veel bewegen is gezond voor ons allemaal en komt de ontwikkeling van
de (fijne en grove) motoriek ten goede. Daarom verbinden we de opbrengst van de sponsorloop
aan het uitbreiden van het buitenspeelmateriaal. Inmiddels zijn de kinderen al fijn aan het spelen
met de nieuwe materialen die we aangeschaft hebben van de opbrengst van vorig schooljaar. We
zijn benieuwd wat de eind-opbrengst dit jaar zal zijn. De kinderen hebben in ieder geval enorm
hun best gedaan!

Nieuwe leerlingen
Groep 1-2a
Groep 1-2b
Groep 4
Groep 5-6

Elin
Bekx
Suus
May
Liz

Welkom!

Wij wensen jullie een heel fijne en
leerzame tijd toe bij ons op school.

Parro app
We zijn bezig met de
eindevaluatie van de
Parro app. Onder de deelnemende ouders is via de
mail een korte enquête uitgezet. Inmiddels heeft
de helft van deze groep de enquête ingevuld.
Met deze opbrengsten en de ervaringen van het
team beslissen we of we de Parro app schoolbreed

Stoeptegels

gaan inzetten. Heeft u deelgenomen aan de pilot

Op sommige plaatsen steken stoeptegels en rubbertegels wat uit,
waardoor de kinderen kunnen struikelen.
Wie zou ons kunnen helpen om dit wat vlakker te krijgen?
U kunt zich melden bij Marjan Bronckers.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp.
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en heeft u de enquête nog niet ingevuld?
Dan stellen wij het zeer op prijs als u dit alsnog
voor 12 juni wilt gaan doen. Meer informatie kunt
u vinden via: https://parro.education/ouders/
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Wet op privacy en persoonsgegevens Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Een niet al te bruisend onderwerp maar wel een onderwerp waar we allemaal steeds meer mee te
maken krijgen. Met ingang van 25 mei is deze verordening van kracht en dit zal in onze organisatie
leiden tot een veel strenger regime waar het gaat om data. Let op, data is niet alleen digitaal, maar
ook op papier zoals in de vorm van adressenlijsten, leerlinggegevens, etc.
Waar krijgen wij mee te maken? Een korte uitleg van de verordening en de consequenties.
De AVG kent 5 uitgangspunten.
1.
Je mag alleen gegevens verzamelen als er een vastgesteld doel voor is (doelbepaling)
en de gegevens mogen dan ook alleen om het behalen van dat doel gebruikt worden (doelbinding).
2.
Je mag alleen gegevens verzamelen als er een grondslag voor is.
Heb je toestemming, is er een overeenkomst, schrijft de wet het voor, is er een publiekrechtelijke taak
(bijvoorbeeld nodig voor je onderwijs), is er een vitaal belang van de betrokkene of een gerechtvaardigd belang?
3.
Alleen gegevens die nodig zijn om het doel te behalen mogen worden verzameld.
4.
Je moet vooraf bedenken of je toestemming nodig hebt voor het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens
(zoals bijvoorbeeld foto’s van leerlingen plaatsen op website, sociale media, schoolgids, etc).
Verder moet de school vooraf altijd transparant zijn (dus informeren) over welke gegevens
met wie worden gedeeld.
5.
De school zorgt ervoor dat bij verwerking van gegevens, die door of namens de school of schoolbestuur worden
uitgevoerd, de juiste persoonsgegevens op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar zijn.
Onjuiste gegevens worden op tijd gerectificeerd of gewist.
Dit alles maakt dat wij vaker expliciet toestemming zullen vragen op tal van handelingen. Denk bijvoorbeeld aan een
adressenlijst ophangen in de klas of doorgeven van e-mailadressen aan derden, dat mag allemaal niet meer. Ook dit soort
zaken wordt gezien als een datalek. Kortom, het is goed dat hier aandacht aan wordt besteed, maar in praktische zin
maakt deze verordening het werken niet eenvoudiger!

Fietsen

Luizencontrole en oproep hulpouders

Als u uw kind(eren) op de fiets naar
school brengt, wilt u dan uw fiets
in de fietsenrekken plaatsen op
het plein? Nu staan er veel fietsen
voor het hek of naast de bomen.
We houden graag de doorgang goed
toegankelijk voor iedereen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Bij de reguliere luizencontrole op woensdag, 16 mei
is er geconstateerd dat de school hoofdluisvrij is.
De luizenwerkgroep kan wat extra handen gebruiken
(tijdens de laatste controle waren er helaas maar
vier ouders). Wilt u hen versterken?
U kunt zich dan melden bij Monique Rutten
(moeder van Daan en Maud) of Marjan Bronckers.

Juffen- en meesterdag
Op woensdag, 6 juni wordt de verjaardag van alle leerkrachten gevierd.
Wij verzorgen een feestelijk programma en een hapje en een drankje.
Uw kind hoeft deze dag geen eten en drinken mee te nemen.
De gymlessen komen op deze dag te vervallen.
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Reïntegratie en ondersteuning

Carrousel
Maandag 4 juni a.s. is de laatste carrousel van dit schooljaar.
Komt u ook kijken?
Het optreedschema is als volgt:
Om 10:50 uur: groep 1-2a, 3, 4 en 8
Om 13:30 uur: groep 1-2b, 5-6 en 6-7
De volgorde van optreden is niet altijd de volgorde zoals hierboven staat. Dit is in onderling overleg met de groepen i.v.m.
het klaarzetten enz. Wilt u, als u een kinderwagen bij u heeft,
deze in het handarbeidlokaal of de gang naar de nieuwbouw
zetten, zodat de looppaden vrij blijven voor de kinderen
(en ook i.v.m. de brandveiligheid)?

Marjan Sijp, één van de leerkrachten van
groep 8 is aan het reïntegreren. Inmiddels
werkt zij het laatste uur van de ochtend en
alle middagen in de groep (m.u.v. haar vrije
dinsdag). Sven Vermaat, de leerkracht die
haar vervangt is nog op de achtergrond
aanwezig, maar werkt op die momenten
niet meer in het klaslokaal. Hij zal ondersteunende activiteiten verrichten bij de
groepen 3 t/m 8. Saapke Kroon zal op de
maan- en dinsdagen tijdens de werklessen
als tweede leerkracht in de groepen 1-2a
en 1-2b aanwezig zijn om daar ondersteuning te bieden.

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)

Tot maandag, 4 juni!

In de huidige groepen 5 en 6 is na de inventarisatie gebleken
dat er unaniem voor HVO onderwijs is gekozen.
Inmiddels is er een aanvraag gedaan voor HVO voor
schooljaar 2018-2019 voor de groepen 6 en 7.

Terugblik op de Koningsspelen
Op donderdag 26 april
organiseerde de school, samen
met de Oudervereniging de
Koningsspelen van dit jaar.
De ochtend werd geopend door
onze directeur gevolgd door een
dans als warming up.
Dit jaar was dit ‘Fitlala’ van
‘Kinderen voor Kinderen’.
Daarna volgde de sponsorloop,
de kinderen probeerden zoveel
mogelijk rondjes te hardlopen,
dit om geld op te halen voor de
school. Het doel dit jaar is een
nieuw speeltoestel voor op het
plein in plaats van de klimkever.
Na wat eten, drinken en een kleine rustpauze gingen de kinderen van groep 1 t/m 4 ‘koningsspelletjes’ doen in
het park onder begeleiding van de kinderen van groep 6-7 en 8. Echt geweldig om te zien hoe de kinderen van
de bovenbouw hun best doen om van alle spelletjes een succes te maken. Echt heel goed gedaan.
De kinderen van de onderbouw hebben genoten.
De middag was voor de bovenbouw om in actie te komen. In het park waren tien sportactiviteiten te vinden zoals
sprinten, verspringen en touwtje springen en was het de bedoeling dat de kinderen een zo goed mogelijke score
zouden neerzetten. Het was een frisse, maar mooi en actieve dag.
Alle ouders bedankt! Zonder jullie hulp was het niet gelukt om zo’n leuke dag te organiseren.
Veel kinderen hebben deze week hun geld van de sponsorloop al ingeleverd en na één week hebben we al meer
dan 1000 euro op gehaald, de uiteindelijke opbrengst wordt later bekend gemaakt.
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Jarig in juni
Bestemming schoolreisje
Op vrijdag 22 juni gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje.
De groepen 1 en 2 gaan naar Artis in Amsterdam.
Daar zullen zij gaan genieten van alle mooie dieren.
Groep 5 t/m 7 gaan naar Linnaeushof in Bennebroek,
de grootste speeltuin van Europa.
Er volgt nog een brief met alle nodige informatie,
maar misschien is het handig om alvast te weten dat
alle groepen om 8.45 uur op school verwacht worden.
De groepen 1 en 2 zijn rond 15.30 uur bij school terug
en de groepen 3 t/m 7 rond 17.00 uur.

AGENDA
25 mei

Schoolzwemmen groep 4 en 5

28, 29 en 30 mei

Schoolkamp groep 8

1 juni

Schoolzwemmen groep 4 en 5

4 juni

Carrousel

5 juni

Start wandelvierdaagse

6 juni

Juﬀen- en meesterdag

8 juni

Schoolzwemmen groep 4 en 5

11 juni

Start afname CITO toetsen

2

Jari

5-6

7

Foss

3

8

Senn

1-2b

8

Suzanne

8

9

Stijn

6-7

10

Huub

8

11

Saar

1-2a

12

Jordan

5-6

15

Indy

1-2a

17

Sam

6-7

18

Jian

6-7

19

Jian

5-6

21

Janna

6-7

22

Mees

6-7

25

Melanie

5-6

26

Mathijs

4

29

Sophie

5-6

29

Mila

1-2a

30

Marielle

1-2b

30

Sacha

1-2a

Van harte
gefeliciteerd!

1 1

-

Kopij Info 12
12 juni

Inspectiebezoek

14 juni

Uitgave Info 12

O B S

D E

K E L D E R S W E R F

•

I N F O

N U M M E R

2 4

M E I

2 0 1 8

