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Foto’s en Privacy
Het onderwerp AVG staat regelmatig op de
agenda tijdens de MR-vergaderingen. In de
laatste MR-vergadering is gesproken over het
onderwerp foto’s.
Onderstaand stuk uit de schoolgids geeft weer
hoe er bij onze school omgegaan wordt met het
maken van beeldmateriaal:
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames
van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de
school of in de nieuwsbrief, vragen wij vooraf
toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om
die toestemming niet te geven, of om eerder
gegeven instemming in te trekken. Als u
toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk
zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij
per keer af of het verstandig is een foto te
plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s
en video’s kunnen ouders terecht bij de
leerkracht of bij de schooldirecteur.
Het maken van foto’s en video’s in de school is
alleen toegestaan na toestemming van de
leerkracht en/of de directeur schoolleiding,
waarbij de volgende specifieke afspraken gelden:
-Wees terughoudend met het maken van foto’s
en video’s.
-Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik.
-Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk
toegankelijke websites of social media.
-Maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen
niet of nauwelijks te herkennen zijn.
-Maak een close-up alleen van je eigen kind.
-Maak geen foto’s van kinderen waar je eigen
kind niet op staat.

Voorleeskampioen
Gisteren heeft Minke meegedaan aan de
provinciale voorleesfinale, ze stond zelfs met een
foto in het Dagblad van het Noorden. Ze heeft
het goed gedaan en kreeg mooie woorden van de
jury.

Hondenpoep
Helaas komen er regelmatig stinkende schoenen
binnen vanwege hondenpoep! Het mag voor
iedereen logisch en begrijpelijk zijn dat we niet
blij zijn met hondenpoep onder de schoenen.
Hondenpoep hoort niet thuis op schoolplein
en/of sportveld. Mocht uw hond per ongeluk
toch hoge nood hebben gehad nabij onze school,
zou u dan zo vriendelijk en fatsoenlijk willen zijn
om het weg te halen? Heel hartelijk bedankt
alvast!
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Nieuws van de Speedy Sharks
Paasviering
Op 18 april hebben wij Pasen georganiseerd. De
dag begon leuk met een verhaal over waarom we
Pasen vieren. En we hebben geleerd wat Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag is
gebeurd. Ook kwamen er een paar liedjes voor.
Zo heeft groep 7/8 nog een lied gezongen van de
Engelse methode die we gebruiken. Toen hadden
we het Paasontbijt, met Paasbrood, gewoon
brood, en natuurlijk heerlijk beleg. De dag ging
verder met Paaseieren zoeken. Ook was er een
Paashaas. Toen de kinderen klaar waren met
zoeken kregen ze een lekker een broodje
knakworst.
(door: Justin en Geert)

Gedichten 4 mei
Een greep uit de gedichten, gemaakt voor 4 mei:

Schoolvoetbal jongens groep 7/8
Dit jaar heeft het jongens schoolvoetbal toernooi
weer plaatsgevonden. Ze hebben heel erg hun
best gedaan en veel lol gehad met zijn allen en
zijn van hun poule 3de geworden.
Schoolvoetbal meiden 7/8
Dit jaar hebben ook de meiden mee gedaan met
het schoolvoetbal, maar dan speciaal voor
meiden. Zij zijn derde geworden van alle team’ s.
Sportdag
Vrijdag 12 april heeft de sportdag weer
plaatsgevonden. De kinderen van 1/2 deden mee
aan kangoeroe korfbal. Groep 3/4 deed mee aan
verschillende onderdelen. Groep 5/6 is begonnen
met de workshops. Toen deed groep 7/8 atletiek,
om halftwaalf zijn de estafettes begonnen, we
hebben erg ons best gedaan, maar helaas niet
gewonnen. ’s Middags waren de kinderen van 1/2
en 3/4 vrij. Toen gingen de kinderen van groep
7/8 workshops doen en 5/6 deden toen atletiek.
En om halfdrie was alles afgelopen en zat er weer
een geslaagde dag op.
(door: Minke en Iris)
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Dodenherdenking

18 april

Paasviering
Belangrijke data

19 april

- Goede Vrijdag

21 en 22
april
21 april

Eerste en Tweede Paasdag

27 april

Juf Marije jarig!

27 april

Koningsdag

4 mei

Dodenherdenking

5 mei

Bevrijdingsdag

19 april
t/m 3 mei
8 mei

Meivakantie

Schoolreis- en ouderbijdrage

12 mei

Moederdag

Heeft u de betaling voor het schoolreisje en de
vrijwillige ouderbijdrage al gedaan?

14 mei

OV- en MR- vergadering

Op 4 mei vindt ook in Een de dodenherdenking
plaats. De herdenking begint om 19.00 uur bij De
Schans. Kinderen uit groep 7/8 zullen kaarsen
ontsteken, gedichten voorlezen en namen van de
slachtoffers noemen. Rond 19:40 uur verlaten we
De Schans en gaan dan in een stille tocht naar de
begraafplaats. Iedereen is van harte welkom
tijdens deze herdenking.

Schoolfruit afgelopen
Deze week hebben we voor de laatste keer het
EU-schoolfruit ontvangen. Een half jaar lang
hebben de kinderen drie dagen in de week gratis
schoolfruit gekregen. Geeft u uw kind(eren) na de
meivakantie weer fruit en groente mee? De
gruitdagen zijn op maandag, woensdag en vrijdag

Juf Willemijn jarig!

Hoofdluiscontrole

IEP-eindtoets groep 8
Dinsdag 16 april en woensdag 17 april is de
eindtoets in groep 8 afgenomen. Net zoals
voorgaande twee jaren is er gekozen voor de IEPeindtoets i.p.v. de Cito eindtoets. Bij de IEP
Eindtoets maken alle leerlingen van groep 8
dezelfde eindtoets. De toets begint met
makkelijke opgaven, en loopt op in niveau. Op
deze manier kunnen alle leerlingen goed laten
zien hoe vaardig zij zijn op het gebied van
rekenen en taal. De toets heeft een open,
vriendelijke lay-out en leerlingen mogen gewoon
in de boekjes schrijven. Zo kunnen ze zich volledig
concentreren op de toets.
Daarnaast bestaat de toets uit zowel
meerkeuzeopgaven als uit open vragen. Ook de
rekenopgaven zijn zo geformuleerd dat taal geen
struikelblok wordt. De toets wordt afgenomen op
twee ochtenden in maximaal 2 uur. Meer
informatie kunt u vinden op:
Http://www.toets.nl/basisonderwijs/iepeindtoets
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