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Zon
Wat genieten we met z’n allen van het heerlijke zonnige weer. Het zorgt meteen voor een
ontspannen, vrolijke sfeer. Denkt u er wel om, dat de kinderen veel buiten zijn en wilt u er voor
zorgen dat ze elke ochtend worden ingesmeerd?

Koningsdag
Het is alweer even geleden, maar wat hebben we genoten van een geweldig Koningsfeest. De kinderen
hebben genoten van alle spelletjes, zingen, dansen en de lekkere pannenkoeken. Alle vrijwilligers
bedankt, wat zijn we elke keer blij met jullie hulp.

Personeel
Bas, onze nieuwe schoolleider heeft kennisgemaakt met
alle leerkrachten, de kinderen en de MR. Hij begint
officieel op 1 juli, maar zo nu en dan zal hij al op school
aanwezig zijn bij verschillende activiteiten. Brenda zal in
de laatste drie weken ook nog één dagdeel aanwezig zijn
om alles zo goed mogelijk over te dragen.
Juf Roelina heeft zich voor de meivakantie ziek gemeld.
Haar herstel zal nog de nodige tijd nemen. Wij wensen
haar natuurlijk beterschap! In de persoon van Miranda Tholen is haar vervanging gelukkig goed
geregeld.
We zijn volop bezig met de formatie voor volgend schooljaar, het plaatje is dan ook bijna rond. We
hopen in de volgende nieuwsbrief te kunnen vertellen wie volgend schooljaar in welke groep werkt.

Cito-eindtoets
De leerlingen van groep 8 hebben erg hun best gedaan tijdens de Citoeindtoets, ze hebben allemaal de uitslag binnen en het advies voor het
vervolgonderwijs is nu voor alle kinderen duidelijk.

Schoolvoetbal
De 1ste ronde voetbalden we in Baflo daar verliep
het best goed. We hadden alles gewonnen en
toen gingen we naar Uithuizermeeden die
wedstrijden waren spannend of we door gingen
naar de volgende ronde. En we waren wel door
naar de finale! Die was in Muntendam. Daar
verliep het niet zo goed, we hadden 2 verloren en
2 gewonnen. We dachten dat we 3de waren maar
we waren 2de .
Het was een leuke ervaring.
Rocco, Willem

Schoolreizen
Donderdag 21 juni gaan de groepen 1 t/m 3 naar Nienoord en de groepen 4 t/m 7 naar Appelscha.
Verdere informatie krijgt u van de groepsleerkracht.

Kinderen en ICT
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet
spelen daarin een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een
goede weg te vinden in de talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze
keer ……..
De nieuwe privacywet
Met ingang van 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacywet gehandhaafd.
M.a.w. van af dat moment kunnen o.a. bedrijven, verenigingen, scholen
gecontroleerd worden op de naleving van de wet. Maar waar gaat het nou
eigenlijk om als we het hebben over privacy op de scholen?
Heel simpel: over de persoonsgegevens van u en uw kind(eren).
Kinderen werken steeds meer digitaal. Om de kinderen goed te kunnen volgen in wat ze doen, wat de
resultaten zijn, welke vervolgstappen er nodig zijn, worden er veel gegevens op geslagen, verwerkt en
gedeeld. Daarom is het belangrijk dat u weet welke gegevens er opgeslagen, verwerkt en gedeeld
worden en met wie, maar ook dat u weet wat uw rechten zijn als ouder(s) in dit hele privacy verhaal.
We zullen dan ook in de komende ICT stukjes de focus leggen op wat u van uw school mag
verwachten en wat daarbij uw rechten zijn
Dit keer: Welke persoonsgegevens worden er verzameld en waarom wordt dit gedaan?
In eerste instantie gaat het om de algemene persoonsgegevens (namen, mailadressen, geboortedata,
telefoonnummer(s). Daarnaast zijn er bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheid, religie, afkomst.
Scholen mogen deze gegevens alleen maar verzamelen als het echt nodig is, als ze duidelijk aan
kunnen geven waarvoor de gegevens gebruikt worden en hoe lang ze bewaard blijven. En belangrijk
voor u: omdat u ouder bent van een leerling jonger dan 16 jaar, bent u de betrokkene en moet u
expliciet toestemming geven voor het gebruik van de gegevens voor specifieke doeleinden, door bv.

een handtekening te zetten. U heeft dus het recht om inzicht te vragen in de gegevens, als ze niet
correct zijn kunt u aanpassingen eisen of gegevens laten wissen. Let wel: scholen zijn ook gebonden
aan wettelijke eisen en zullen qua persoonsgegevens aan de wet moeten voldoen.
Volgende keer: Wat moeten scholen doen om ervoor te zorgen dat er geen gegevens van u en /of uw
kind(eren) in verkeerde handen vallen?
Ook kunt u nadere informatie verwachten over een ouderavond in oktober omtrent dit onderwerp.
Redactie ICT werkgroep L&E

Fruit
Het schoolfruitproject is voorlopig afgelopen, maar we hebben wel de afspraak om minstens 3x in de
week fruit te eten in de kleine pauze. Wilt u ook uw kind fruit mee naar school geven?

Werkgroep continurooster
Wie o wie zou er wel plaats willen nemen in een werkgroep die zich gaat buigen over alle mogelijke
opties om een continurooster te starten? Voor volgend schooljaar is het niet aan de orde, maar er
zijn toch wel genoeg ouders die hebben aangegeven er wel belangstelling voor te hebben. Reden om
een werkgroep op te richten. Wie? Graag een mailtje retour naar school of even binnen lopen bij
Brenda

Belangrijke data
26 mei: oud papier
28 t/m 31 mei: wandel4daagse
31 mei: Bezoek van groep 6 uit Oldersum
19 t/m 22 juni: Grote Reis groep 8
21 juni: Schoolreizen
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