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Welkom!
We hopen dat jullie allemaal een hele fijne vakantie hebben gehad! Hierbij de eerste nieuwsbrief van
dit schooljaar.

Ingang van de school
Dankzij Roberto Santanera hebben we nu een prachtige nieuwe bovenkant van de ingang!
Heel erg bedankt namens alle kinderen en teamleden!

HVO/GO groep 4 t/m 8
Op de dinsdagochtend is er de keuze voor HVO en GVO. Voor de zomervakantie hebben we een
inventarisatieformulier aan u meegeven. Van erg veel ouders hebben we geen reactie ontvangen.
We willen de kinderen nu graag indelen, ze starten volgende week. U/uw kind kan kiezen uit HVO,
GVO of in de klas werken (De kinderen krijgen dan extra ander werk). Als we geen keuze ontvangen
vragen we de kinderen maandag zelf op school om een keuze te maken. Wilt u de keuze doorgeven
aan de groepsleerkracht?
Versieren hal in de thema’s
Welke ouders zouden de hal willen versieren bij de verschillende thema’s/jaargetijden? Bv. bij
herfst/sinterklaas/kerst/Pasen/zomer?
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Omgekeerde 10 minuten gesprekken
Voorgaande jaren hielden we omgekeerde 10 minuten gesprekken. Dit jaar houden we deze
gesprekken niet. Vindt u het toch fijn om een gesprek te hebben in het begin van het schooljaar, dan
bent u van harte welkom! Geef dit dan even aan bij de leerkracht van uw kind.
Informatiemiddag
Net als vorig schooljaar organiseren we twee open middagen waar de kinderen aan u als
ouders/familie zelf gaan vertellen en laten zien wat ze in de klas doen. De kinderen waarvan de
ouders/familie er niet zijn, kunnen dan gewoon om 14.30 uur naar huis gaan. De kinderen waarvan
de ouders komen kijken, kunnen dan in de klas blijven.
Wanneer?
Maandag 9 september en donderdag 12 september.
Hoe laat?
Van 14.30 uur tot 14.50 uur
We hopen dat jullie allemaal komen kijken!

Foto’s in en rond school op social media
Het gebeurt regelmatig dat ouders, opa’s oma’s en bekenden foto’s nemen of filmpjes maken van
schoolactiviteiten in en om de school. Wij staan dat alleen toe voor privé gebruik. Op deze foto’s
komen leerlingen en leerkrachten te staan en vanwege de privacy mogen deze niet worden
verspreid. Dus deze foto’s of filmpjes op social media als facebook plaatsen is niet toegestaan zonder
toestemming van de betreffende ouders en/of leerkracht
Velen realiseren zich niet, dat het plaatsen van foto’s en berichten op het internet onomkeerbaar is.
Zodra een foto op het net wordt gezet komt deze daar (bijna) nooit meer vanaf. Het verwijderen van
foto’s kan in principe wel, maar het is heel lastig. Dus wilt u naast privégebruik toch foto’s plaatsen,
vraag de ouders en de leerkrachten dan vooraf nadrukkelijk om toestemming. Zie verder
www.mijnprivacy.nl voor rechten en plichten op het gebied van privacy. Wij doen als school ons best
om de privacywetgeving op onze school toe te passen. Als u daarover vragen, aanvullingen of
opmerkingen heeft, horen wij dat graag.
Belangrijke data
9 en 12 september

Informatiemiddagen – inloop van 14.30 -14.50 uur

