Nieuwsbrief 32: 8 juni 2018

Data om te onthouden:
Maandag 4 juni: start CITO eindtoetsen
Woensdag 14 juni: sponsorlijsten gaan mee naar huis.
Vrijdag 15 juni: schoolfotograaf
Vrijdag 22 juni: rapport groep 2 t/8
Vrijdag 29 juni: sponsorloop 8.45 uur – ong. 9.30 uur.
Vrijdag 29 juni fancy fair: 17.00 uur – 19.00 uur
Continurooster tot 14.00 uur
In verband met het klaar zetten van de fancy fair is er deze dag een continurooster.
De kinderen hebben een lunchpakket nodig en gaan om 14.00 uur naar huis.
Geeft u het even door aan de leerkracht als uw kind niet wordt opgehaald of als u geen
opvang heeft, dan blijft uw kind tot 15.15 uur op school
Nieuws van directeur Jannie Baron:
Verleden week schreef ik u al dat de combinatiegroepen doorschuiven in de huidige
samenstelling, groep 3 en 4 worden enkele groepen en er komt één kleutergroep met een
leerkracht en een onderwijsassistent. Doordat er een dubbele deur is geplaatst tussen de
kleutergroepen kunnen wel twee lokalen gebruikt worden.
Juf Ria Kramer stopt aan het eind van het schooljaar, zij gaat met pensioen.
Verder zijn er nog geen namen bekend van mensen die nieuw bij ons
komen werken. We gaan wel in gesprek met mensen en kijken of het klikt.
Vacature
Binnenkort gaat er een vacature uit voor een directeur in opleiding. Dat betekent iemand die
nog geen ervaring heeft als directeur, maar wel ambities heeft. Deze nieuwe collega zal door
mij gecoacht worden, totdat hij/zij zelfstandig kan functioneren als directeur. Tot die tijd blijf
ik eindverantwoordelijk en directeur a.i. van de school. Ik zal u op de hoogte houden van de
ontwikkelingen.
Ontwikkelingen
Komende weken evalueren we ons onderwijsaanbod en maken we
plannen voor het volgende schooljaar.
De volgende zaken komen aan de orde:



Digitale verwerking van de leerstof
Nieuwe methodes







Cultuuraanbod
Schrijfonderwijs
De ondernemende school
Taal/woordenschatonderwijs
Technisch- en begrijpend lezen enz.

Het schoolplein
Er is een ambitieus conceptplan gemaakt voor het schoolplein, met
nieuwe speeltoestellen, aparte zithoeken, een amfitheater en een
andere indeling van het plein. De fancyfair commissie en de
sponsorloopcommissie zijn druk bezig met de voorbereiden van de
activiteiten die plaats gaan vinden om op 29 juni geld op te halen. En
ja, er is heel veel geld nodig om dit mooie plan te realiseren.
Ik hoop dat u allemaal komt en ons/de kinderen van De Noord wilt
steunen.
Aanwezigheid Jannie:
Maandag 11 juni bij de start en aan het eind van de schooldag
Dinsdag 12 juni
Woensdag 13 juni ochtend
Donderdag 14 juni
Vrijdag 15 juni

Woensdag 13 juni krijgen alle kinderen de sponsorlijst mee naar huis om sponsoren te
zoeken. Uiterlijk woensdag 27 juni moeten deze lijsten bij de eigen leerkracht worden
ingeleverd.
Vrijdag 29 juni begint de sponsorloop met groep 1, 2 en 3 om 8.45 uur. Deze kinderen
lopen 15 minuten. Iets na 9 uur start groep 4 t/m 8. Deze kinderen lopen 20 minuten. Om
ong. half 10 is het afgelopen en gaan de kinderen terug naar de klas.
Komt u de kinderen aanmoedigen? Iedereen is welkom!

We hebben nog hulp nodig voor de sponsorloop: klaar zetten; afstempelen; meekijken
langs de route e.d.
Super fijn als u ons wilt helpen en meteen de kinderen aan komt moedigen!
U kunt u aanmelden bij Karina (k.bruin@atriumscholen.nl)

De voorbereidingen voor de fancy fair zijn in volle gang.
Het thema van de fancy fair is Landen. Iedere groep heeft een ander land en daaromheen worden de
spelletjes bedacht, de knutselwerkjes gemaakt en lekkere hapjes verzonnen.
De flessenactie gaat ook supergoed. Er is zelfs al een klas die meer dan 300 flessen heeft ingezameld.
Er druppelen ook al leuke prijsjes binnen voor de loterij, maar er kan natuurlijk nog veel meer bij.
Alles doen we om veel geld te verzamelen voor een mooi, aantrekkelijk, gevarieerd, uitdagend en
veilig schoolplein! Zet hem op allemaal!
U komt toch ook op onze fancy fair op 29 juni?

Schoolhandbal
De groepen 7 en 8 hebben afgelopen woensdag meegedaan met het schoolhandbal toernooi
in Waarland. Gelukkig wilden er ook wat kinderen van groep 6 meedoen.
Ze hebben een warme, gezellige en vooral sportieve middag gehad, helaas geen prijzen
gewonnen.
Onze dank gaat uit naar de coaches van de 4 teams.
Zonder jullie hulp was het meedoen niet mogelijk geweest!

AVG wet
U hebt de afgelopen tijd vast al veel gehoord over de AVG.
Deze (nieuwe) privacywet bestaat al langer, maar sinds 25 mei zijn scholen en andere
organisaties verplicht de regels in deze wet toe te passen. Als Stichting Atrium vinden we het
belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacy en die van uw kind.
De AVG regelt hoe persoonsgegevens beschermd moeten worden. Binnen onze scholen
hebben we een privacybeleid dat door onze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) is goedgekeurd. Als u als ouder vragen hebt over een privacykwestie, kunt u via het
bestuurskantoor contact opnemen met de bovenschoolse coördinator
gegevensbescherming.
Als het nodig is, neemt deze persoon contact op met onze externe functionaris
gegevensbescherming.
De AVG regelt hoe scholen (en andere organisaties) om moeten gaan met
persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres en woonplaats.
Maar ook het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsgegeven.

De school heeft verschillende persoonsgegevens nodig om uw kind goed les te kunnen geven
en contact te houden met u als ouders. Ook werkt de school met andere informatie over uw
kind, zoals leerresultaten. Deze gegevens staan in een leerlingdossier. Onze school beveiligt
alle gegevens goed, de gegevens zijn alleen bereikbaar voor diegenen die daar mee moeten
werken.
Stelt u zich voor: lege muren in het schoolgebouw, een nieuwsbrief, een schoolgids of een
schoolwebsite met alleen maar letters. Zonder foto’s van kinderen zou het een kale boel zijn
op school. Foto’s geven kleur aan onze communicatie en helpen om te laten zien wat voor
school we zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s van leerlingen en ander
beeldmateriaal.
De AVG heeft ook hierop betrekking.

Voor gebruik van beeldmateriaal in publicaties van de school of het bestuur, zoals brochures
of de website, vragen we toestemming aan ouders. Dit zullen we jaarlijks doen. Er komt een
protocol digitaal gegevensbeheer. De ICT’er zullen de leerkrachten helpen om hiermee te
werken. Voor alle systemen waarmee wij werken, zijn licenties getekend die de digitale
veiligheid moeten garanderen.
Als stichting zetten we ons in voor bescherming van de privacy van uw kind, maar we
hebben niet op alles invloed. Andere ouders kunnen bijvoorbeeld ook foto’s of video’s
maken bij een sportdag van school. De school is er niet verantwoordelijk voor als ouders zelf
foto’s maken. Maar wij raden het wel af om deze foto’s te delen op social media.
Drie tips
Tip 1: Overleg met uw kind. Oudere kinderen hebben vaak zelf een duidelijke mening over
welke foto’s en video’s ze wel of niet willen delen via social media, zoals Facebook en
Instagram.
Tip 2: Via de appgroepen van ouders worden vaak foto’s gedeeld waar uw kind en andere
kinderen op staan. U kunt deze foto’s downloaden. Ga hier verstandig mee om. Zet geen
foto’s met een ander kind op Facebook, als u niet zeker weet of de ouders van dit kind het
goed vinden.
Tip 3: Maakt u foto’s bij bijvoorbeeld een sportdag of uitje van de school? Ga ook hier
verstandig mee om. Zet deze foto’s niet zomaar op social media en vraag eerst na op school
(of de ouders/kinderen) of dat mag.

Hoofdluis
Bij de hoofdluiscontrole afgelopen maandag is er wederom geen hoofdluis geconstateerd.
De eerst volgende controle van de gehele school is op maandag 2 juli.
Graag geen ingevlochten haren deze ochtend, wij halen staarten en vlechten los tijdens de
controle.
Wanneer u in de tussentijd neten/luizen constateert bij uw kind(eren), verzoeken wij u dit
door te geven aan de contactpersoon van de werkgroep hoofdluis Karin Zuurbier (telnr. 0654977507).
Vriendelijke groet,
de Werkgroep hoofdluis

