Nieuwsbrief juni 2018
We gaan de laatste periode in van dit
schooljaar. Een periode van nog even hard
werken, maar ook van leuke activiteiten!

Het beschermen van de
persoonsgegevens van
leerlingen en medewerkers en daarmee
het waarborgen van de privacy, wordt dan
ook steeds belangrijker.

Groepsindeling

Schoolbestuurders zijn volgens de wet
verplicht om de privacy goed te regelen.

Volgend jaar gaan
we weer met 3
groepen werken.
groep 1/2/3: juf Mirjam, juf Donja
groep 4/5/6: juf Danielle
groep 7/ 8: juf Elize, juf Geralda
Als onderwijsassistenten werken volgend
jaar juf Debby en meester Allon bij ons op
school.
Het verschil met dit jaar zit in de
verandering van een 6/7/8 in een 4/5/6.
Wat aantallen betreft maken deze
combinaties niet veel uit. Maar om de
verandering voor de huidige groep 4/ 5
minimaal te houden hebben we er voor
gekozen hen bij juf Danielle te laten.
Zij zal extra hulp krijgen in de groep van
een onderwijsassistent en juf Astrid zal
ook enkele momenten ondersteunen in
deze groep.
Wet op de privacy
Scholen maken
steeds beter en
meer gebruik van
ICT.

Goede informatiebeveiliging helpt
scholen om risico's te minimaliseren.
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.
Omdat het voor het onderwijs een
complexe zaak is, heeft het onderwijs wat
extra tijd gekregen. Wij zullen u als ouders
vanzelfsprekend gaan informeren en
waarschijnlijk ook om uw medewerking
gaan vragen bij het verwerken van
vragenlijsten over privacygevoelige
informatie.
Poetsavond
Op woensdagavond 4 juli van
18.30-21.00 uur willen we graag
een poetsavond organiseren,
zodat de school weer spik en span de
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vakantie in kan. Denkt u aan de hoger
gelegen plekken, de ramen etc. Ook het
plein willen we graag zomerklaar maken.
Dus als u tijd en zin heeft?
Wilt u zelf even schoonmaakmaterialen
meebrengen a.u.b.?
Wij zorgen voor wat lekkers! :)

Gezocht T-shirts Poeljeugd
Na gebruik van de schoolshirts zijn er een
aantal T-shirts niet teruggekomen.
Waarschijnlijk tussen de was in een kast
terecht gekomen? Wilt u kijken of ze bij u
liggen? We missen er 8. Alvast bedankt!

Belangrijke data

20 juni

studiedag: vrij

27 t/m 29 juni

kamp groep 8

3 juli

musical groep 8

4 juli

poetsavond
18.30-19.00 uur

5 juli

laatste
schooldag

