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Kort


De feestmaand is aangebroken!



Sinterklaas en Kerst volgen elkaar snel op deze maand.



Op school vieren we dat met een Sintbezoek, de Workshopafsluiting en de Kerstlunch



Na alle gefeest start dan een welverdiende Kerstvakantie!!

SCHOOLKAMP 2020
Al een beetje vroeg, maar
noteer alvast in je agenda:
Schoolkamp 2020: 21 t/m
23 september.
Aan het einde van het
schooljaar wordt er, na

inschrijving, weer geloot
welke ouders mee mogen
om te begeleiden. Wij verheugen ons er al op!
Tip: heeft je kind (in 2020
in groep 5-8) nog nooit/

zelden ergens gelogeerd,
laat hem/ haar al eens
oefenen zodat ze er al
aan gewend zijn volgend
jaar!

SINTERKLAAS
Aanstaande donderdag op
5 december krijgen wij
bezoek van de Sint en zijn
Pieten. Om 8.30 uur is de
aankomst gepland en be-

halve de kinderen zijn daarbij alle ouders van harte
welkom!
Na de aankomst komt Sinterklaas in alle groepen en

blijft hij wat langer bij de
kinderen van groep 1 t/m
4. De bovenbouwkinderen
zullen met de surprises
aan de slag gaan.

NIEUWE LEERKRACHT
Morgen op 3 december
begint Miranda in de
Braekt als nieuwe leerkracht in groep 7/8. Daarmee sluiten we een periode af van veel verschillende leerkrachten in deze

groep. We willen graag Kim,
Melissa en Roel bedanken
voor hun invalbeurten in
deze groep en ook Peggy
voor haar vervanging in
groep 4/5. We wensen Miranda veel plezier en succes

in de nieuwe groep!
Op 1 januari begint er nog
een nieuwe leerkracht. Dat
is Denise van Hall. Zij start
dan in groep 1/2a. Tot aan
de Kerstvakantie is Noëlle
nog in deze groep.

SCHAATSEN
De kinderen van groep 6/7
en 7/8 gaan op 3 december schaatsen op het Vrijthof van 12.00 tot 13.00
uur. De kinderen lopen
vanaf school er naartoe. Er
zijn schaatsen te leen op
het Vrijthof maar als de
kinderen eigen schaatsen

hebben, is het handig om die
mee te nemen. Neem ook
mee: handschoenen (die zijn
verplicht!!), een flesje water,
een paar extra sokken. Trek
warme kleren en goede
(wandel)schoenen aan.
Kinderen die normaal niet

overblijven, moeten ook
een lunchpakketje meenemen. De kinderen lunchen
na het schaatsen.
Schaatsen op het Vrijthof
kan ook na schooltijd, in het
weekend en in de vakantie.
Lees voor meer info de bijgevoegde folder!

In dit nummer:
Schoolkamp 2010

1

Sinterklaas

1

Nieuwe leerkracht

1

Schaatsen

1

Privacy voorkeuren

2

Achtergebleven kleding

2

Pagina 2

NIEUWSBRIEF

PRIVACY VOORKEUREN
Op onze school laten we
met beeldmateriaal (foto’s
en video’s) zien waar de
kinderen mee bezig zijn.
Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Ook
jullie zoon/dochter kan op
dit beeldmateriaal te zien
zijn. Wij gaan zorgvuldig
om met deze foto’s en
video’s. Wij plaatsen geen
beeldmateriaal waardoor
leerlingen schade kunnen
ondervinden. We plaatsen
bij foto’s en video’s geen
namen van leerlingen.
Daarnaast zijn wij vanuit
de wetgeving verplicht om
ieder jaar opnieuw jullie
toestemming te vragen
voor het gebruik van

beeldmateriaal. Deze
week krijgen de kinderen
een envelop mee met
daarin een formulier
waarop de privacyvoorkeuren opnieuw kunnen
worden aangegeven. Middels dit formulier vragen
we u aan te geven waarvoor wij beeldmateriaal
van uw zoon/dochter mogen gebruiken. Op het
toestemmingsformulier
kun je zien voor welk doel
de verschillende opties
gebruikt worden. Als we
beeldmateriaal willen
laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les op te
nemen, zullen we jullie
daar apart over informe-

ren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als
we beeldmateriaal voor
een ander doel willen gebruiken, dan op het antwoordformulier vermeld
staat, nemen we contact
met jullie op. Je mag altijd
de doorgegeven toestemming intrekken. Ook mag je
op een later moment alsnog toestemming geven.
Zonder toestemming zal er
geen beeldmateriaal van
jullie zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.
Hieronder staat per onderdeel nog eens uitgelegd
waar foto’s precies voor
gebruikt worden.

Nieuwsbrief

Informeren van ouders en leerlingen over de onderwijsactiviteiten en andere actualiteiten. De nieuwsbrief wordt gepubliceerd
op de website.

Schoolgids, schoolbrochure, schoolkalender

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school. Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR doeleinden.

Website

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over de school, bijvoorbeeld over de missie en visie, het
team en de activiteiten.

Social Media

Informatie verspreiden over activiteiten en ontwikkelingen op
school via onze Facebookpagina. Het beeldmateriaal geeft een
indruk van het gegeven onderwijs op school

ACHTERGEBLEVEN KLEDING
Afgelopen week zijn we
met alle kinderen even bij
elkaar geweest om de
gedragsverwachtingen van
het programma PBS te
bespreken. Deze keer hebben we het gehad over
het opruimen en achterlaten van spullen in de hal.
De gedragsverwachting
die hierbij hoort is: “Je
zorgt voor je eigen spullen

en laat de hal opgeruimd
achter”. We hebben samen
geconstateerd dat er nogal
wat kledingstukken achter
blijven aan de kapstokken,
met name in de bovenbouw. We hebben deze
jassen, sjaals, mutsen en
andere kledingstukken uitgespreid op het podium.
We willen iedereen verzoeken hier eens te komen

kijken of er niet nog een
vergeten of verloren
kledingstuk bij zit
In de eerste week van
iedere maand komen we
met alle kinderen even
bij elkaar om een nieuwe gedragsverwachting
te bespreken.
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