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privacy
Vanaf 25-05-2018 is de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht.
Hiermee verandert er veel op het gebied van de privacy. Voor onze school betekent dit onder andere
dat wij elk jaar opnieuw specifiek toestemming moeten vragen voor het maken van foto's en
filmbeelden waarop uw zoon/dochter eventueel zichtbaar is.
U kunt de toestemmingsverklaringen bekijken door naar de module Toestemmingsverklaring links in
de balk te gaan. Als u de toestemmingsverklaringen heeft beantwoord, is dit zichtbaar voor ons op
school en houden wij hier rekening mee. Mocht u van mening veranderen, kunt u op elk moment via
Isy (links in de balk onder "Toestemmingsverklaring") uw antwoord wijzigen.
De toestemmingsverklaringen zijn slechts 1 jaar geldig; tot en met 5 juli 2019. Voor schooljaar 20192020 zullen wij u opnieuw om uw toestemming vragen.
Ook het maken van foto’s en films door ouders op het schoolterrein vraagt om specifieke aandacht.
Wij willen dit zeker niet verhinderen, maar er gelden wel spelregels. Het is mooi en fijn om van
bijzondere momenten zoals de laatste schooldag, of vieringen op school zelf foto’s te hebben van uw
eigen kind(eren). Tegelijk vragen wij wel om met een aantal zaken rekening te houden:
- Niet alle ouders/leerlingen willen worden gefotografeerd of in beeld worden gebracht.
- Gemaakte films en foto’s zijn uitsluitend te gebruiken voor privédoeleinden, zoals een fotoalbum.
- Het zonder toestemming van ouders verspreiden van beeldmateriaal via sociale media of publicatie
op een website is in strijd met de wet.
Wie ondanks deze afspraken toch beeldmateriaal op het schoolterrein maakt van andere personen
dan het eigen kind, handelt in strijd met de schoolregels en wordt hiervoor ter verantwoording
geroepen.
Veel ouders hebben de toestemmingsverklaring van hun kind al getekend. Heeft u dit nog niet
gedaan? Dan verzoeken wij u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk te doen.

klassenouders
Inmiddels is in bijna alle groepen een naam bekend van de klassenouder:
groep 1a/2a
groep 1b/2b
groep 3a
groep 4a
groep 5a
groep 6
groep 7
groep 8

Janou Slabbers
vacature
Carmen van Cann
Reanne Thielemans
Yvonne de Leijer
vacature
Astrid Reijners
Susan Schmitz

Heeft u interesse om één van de twee vacatures in te vullen, neem dan contact op met de
klassenleerkracht van de betreffende groep.

Nationaal Schoolontbijt
Op donderdag 8 november doen we weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Uw kind hoeft op
deze dag niet thuis te ontbijten, maar ontbijt gezellig met de hele groep in de klas. Het brood wordt
zoals ieder jaar weer gebakken door bakkerij Smeets. Meer informatie over dit ontbijt vindt u in de
bijlage die is toegevoegd aan deze nieuwsbrief.

schoolfruit
Vanaf 12 november krijgen alle leerlingen van onze school weer drie keer per week schoolfruit. Op
welke dagen uw kind geen fruit hoeft mee te nemen, wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Uiteraard wordt ook iedere week via ISY bekend gemaakt welk fruit de kinderen krijgen aangeboden.
Heeft uw kind een allergie voor een bepaald soort fruit, dan het verzoek om dit door te geven aan de
leerkracht van uw kind.

volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief staat op de kalender voor woensdag 14 november.

