Nieuwsbrief augustus 2018
Het schooljaar is twee weken ‘oud’ en graag brengen we u op de hoogte van de laatste nieuwtjes.
Inhoud:
-

Ouderavond 5 september
Donderdag 13 september, feest op school, muziek met gedeputeerde Ben de Reu
Aangeven in verband met de nieuwe wet op de privacy (AVG) of we uw kind mogen
fotograferen/filmen
Openingstijden school
Staking 12 september
Ouder café 20 september

Graag nodigen we u uit voor de Ouderavond op 5 september
Inloop 18.45 uur
Start 19.00 uur
Eindtijd 20.00 uur
Onderwerp:

"Zo makkelijk was communiceren met de
ouders nog nooit."
Een compleet en veilig communicatieplatform voor scholen, kinderen en ouders. Social
Community biedt de communicatietools die een eigentijdse basisschool nodig heeft. Zo
helpt Social community met:
- het verbeteren van de communicatie met ouders en de ouderbetrokkenheid
- het verbeteren van de kennisdeling en samenwerking binnen de school en bovenschools
Presentatie voor Ouders
Een interactieve workshop over communicatie en de rol van de ouders
Ouders mogen hun mobiel of tablet meenemen.
INHOUD Ouders begrijpen de waarde van het creëren van een motiverend leerklimaat voor het
kind. Ouders begrijpen hoe Social Schools werkt. DOELSTELLING 30 minuten tot 1 uur.

Donderdag 13 september Feest met muziek op school
Muziek en culturele vorming staat erg in de belangstelling en er wordt veel geïnvesteerd om
kinderen hiermee in aanraking te brengen. Zo ook op de Poeljeugd.
We hebben een subsidie toegekend gekregen om met de kinderen/leerkrachten/school meer
invulling te geven aan muziek en cultuur.
We kunnen de subsidie inzetten voor deskundigheidsbevordering en voor materiaal. Van beiden
zullen we gebruik maken.
De provincie Zeeland heeft het project ook omarmd en de gedeputeerde Ben de Reu komt bij ons
langs om dit te vieren!!
Ben de Reu (IJzendijke) is een Nederlands politicus voor de Partij van de Arbeid. Hij heeft sinds
2011 zitting in de Gedeputeerde Staten van Zeeland, waar hij belast is met de beleidsterreinen
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Water
Cultuur
Biobased economy
Energie
Milieu
Vergunningen (milieu/RUD)
Extern optreden VTH
Europa en Grensoverschrijdende samenwerking
Gezondheidszorg
Waterveiligheid (regionale waterkering en voorbereidingen op extreme omstandigheden)
IPO coördinatie.

Hij is tevens vierde waarnemend Commissaris van de Koning(in) en plaatsvervangend lid van het
Comité van de Regio's. Hij was in 2011 en 2015 lijsttrekker voor de Zeeuwse PvdA-fractie.
De Reu startte zijn carrière in het onderwijs. Van oktober 2001 tot april 2011 was hij directeur van
het RPCZ, het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland te Vlissingen.

Donderdag 13 september om 10.00 tot ongeveer 10.30 uur zal hij samen met ons meedoen aan
een muzikale activiteit. Hier is ook pers bij aanwezig. Daarna reist hij door naar een aantal
andere deelnemende scholen. Afhankelijk van het weer zal deze activiteit binnen of buiten
plaatsvinden. Mocht het buiten zijn dan kunt u natuurlijk meekijken.
Daarvoor wil ik het volgende aan u vragen:

In het kader van de Wet op de privacy
Binnenkort komt er een formulier waarin u aan kunt geven hoe wij met beeldmateriaal om
mogen gaan. Wanneer wij foto’s en/of filmpjes maken in de school kan het zijn dat uw kind daar

ook op staat. U kunt aangeven of u daarvoor toestemming geeft.
Aangezien dit nog niet is geïnventariseerd (het formulier wordt bovenschools gemaakt en
aangepast voor specifieke situaties) wil ik u via deze weg vragen om contact met mij op te
nemen wanneer u voor de festiviteiten van donderdag 13 september bezwaar heeft dat uw kind
gefilmd wordt.
Hieronder staat een eerder bericht zoals dit naar u is verstuurd.
Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wetgeving bepaalt niet alleen onder welke
voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar geeft ook aan dat er passende
technische en organisatorische maatregelen genomen moeten worden om de persoonsgegevens te
beschermen. Ons bestuur is bezig zich goed op dit gebied voor te bereiden in wat nodig is voor
een correcte uitvoering van informatiebeveiliging en waarborgen van privacy.

Openingstijden school
Op 20 augustus ging de schooldeur open voor een nieuw schooljaar.
We willen op een rijtje zetten hoe we om willen gaan met de schooltijden en de binnenkomst van
kinderen en ouders.
Onderbouwgroep: vanaf 8.20 uur naar binnen.
U kunt als ouder/verzorger mee en in de inlooptijd ook meekijken en meedoen met uw kind en
de activiteit. Na de tweede bel 8.30 uur, willen we starten met het lesprogramma.
Middenbouw en Bovenbouw zijn voor schooltijd op het plein.
Eerste bel 8.25, de kinderen komen naar binnen (en desgewenst ouders/verzorgers)
Tweede bel 8.30, de lessen gaan beginnen (alle ouders/verzorgers hebben dag gezegd)
De schooldeur is wel open vanaf 8.20 uur.
U kunt voor (dringende) zaken naar binnen om kort een leerkracht of directie te spreken.
Wanneer u een gesprek wilt dan willen we u vragen daar op een ander tijdstip een afspraak voor
te maken.
Voor de kinderen geldt hetzelfde, ook zij mogen, wanneer ze Echt voor schooltijd iets moeten
melden, al even naar binnen.
De regels per groep over meekijken/in de lokalen komen, kunnen verschillen. Daarvoor verwijs
ik u naar de leerkracht.

STAKING 12 SEPTEMBER
U krijgt binnenkort meer informatie over het ‘waarom’ van de staking. Er zijn immers al
financiële toezeggingen gedaan door de regering. Toch meent het personeel dat er onvoldoende
is geluisterd naar de hulpkreet vanuit het Primair Onderwijs (de basisscholen)
Ik wil u erop attenderen dat woensdag 12 september de school DICHT is.
Het is een persoonlijke keuze van leerkrachten om te staken, dit betekent dat er ook scholen zijn
die open zijn. Wij hopen en vragen om uw begrip dat de leerkrachten van de Poeljeugd unaniem
hebben gekozen voor dit zware middel…..de deuren dicht!

Donderdag 20 september ouder café
Vorig jaar zijn we gestart met het zogenaamde ouder café. We willen graag laagdrempelig zijn
en hebben een moment gecreëerd waar we met u informeel in gesprek kunnen over van alles en
nog wat. We sturen dit gesprek niet maar wat er aan de orde komt, daar hebben we het over. (dat
doe je immers in een cafe ook :))
We zitten klaar met koffie en thee vanaf 8.30 uur tot...9.15 uur

30 augustus 2018

