Jaargang 34, nummer 12, 13 maart 2019
Agenda
Zaterdag 16 maart
Maandag 18 maart
Woensdag 20 maart
Maandag 25 maart t/m 29 maart
Woensdag 27 maart
Vrijdag 29 maart
Donderdag 4 april
Zaterdag 6 april
Vrijdag 19 april

Kledingbeurs Floris & Floortje van 11.00 tot 12.30 uur
Start Designweken schoolbreed project ,
met thema: een schone toekomst
Spreekavond
Studiedag; leerlingen vrij
DesignWeek@School
Open dag van 09.00 tot 12.00 uur
Creamiddag groep 1/2
Theoretisch verkeersexamen
Tentoonstelling Designweken schoolbreed project,
met thema: een schone toekomst van 17.00 tot 19.00 uur
Open dag van 11.00 tot 14.00 uur
Sportdag

Beste ouders/verzorgers,
Weer terug op school na een vrije week heb ik vandaag de maskers in de hal en nog een verdwaalde
ballon opgeruimd. Wat was het leuk onze carnavals-aanloopweek met als hoogtepunt een SUPER
carnavalsfeest met prins Olav, prinses Mijntje en nar Rein. Wat hebben zij zich vol overgave van hun
taak gekweten. Geweldig om dat te zien en te ervaren. Net zo geweldig als de ouders die ons hebben
geholpen om dit feest tot een succes te maken. Dank aan iedereen!
Maandag was het wel een beetje wennen. Niet alleen omdat we een week vrij waren geweest, maar
ook omdat de TSO anders draait op dit moment. U hebt daarover via het ouderportaal een brief
ontvangen. Voor pedagogisch medewerkers is het anders, voor leerkrachten is het anders en ook de
kinderen moeten zich een nieuwe routine eigen maken. Ik zie en hoor vooral ook positieve geluiden
en dat is fijn. Aan u als ouders de vraag om ons te laten weten als u zaken hoort van uw kind
waarover u vragen hebt. En ook als u een tip of een compliment heeft horen wij dat natuurlijk ook
graag.
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Designweken
U hebt via ons ouderportaal al verschillende berichten voorbij zien komen over de Designweken die
volgende week maandag starten om 8:20 op het plein. Er staat die dag iets spectaculairs op stapel. Ik
ga nog niet verklappen wat dat is. Wel wil ik delen dat ik supertrots ben op het voorbereidingsteam
van de Designweken en het werk dat zij hebben verzet en nog verzetten om de designweken tot een
succes te maken. Het worden mooie thema-weken!
Open dagen
Op 27 maart en op 6 april zetten wij de deuren van onze school open voor geïnteresseerden. Graag
laten wij zien wat wij in huis hebben. Dus… help ons deze data bekend maken en zegt het voort. Op
27 maart hebben wij een gewone lesdag en leiden leerlingen van groepen 7 en 8 u rond door de
school en uiteraard is er dan ook tijd voor vragen. Op 6 april hebben wij meer tijd voor u om te
vertellen over onze werkwijze, over onze projecten etc.. Binnenkort krijgt u hierover meer
informatie.
AVG
In het kader van deze nieuwe wet hebben we aan het begin van dit schooljaar heel strikt gereageerd
naar ouders en ouders ‘verboden’ om foto’s te maken. Hierover hebben ouders vragen gesteld, die ik
snap. De wet zegt dat foto’s of ander beeldmateriaal van anderen dan eigen kind(eren) niet
gepubliceerd mogen worden op social media zonder toestemming.
We kunnen jullie als ouders dus niet verbieden foto’s te maken van jullie eigen kind. Soms staan op
die foto’s ook andere kinderen. Ook dat kunnen we niet verbieden of voorkomen. Wel moeten we
ouders vragen vragen foto– of filmmateriaal gemaakt op school niet te delen met anderen. En die
oproep doen we dan ook aan jullie elke keer als er een activiteit op school is. Als we op deze manier
kunnen samenwerken, dan geven we ruimte en gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze
leerlingen.
HARTelijke groet,
Arabella Ganzeman

Toestemming schoolfotograaf
Binnenkort worden er op school weer de jaarlijkse schoolfoto’s (portret en groepsfoto’s) gemaakt.
Om voor nog meer veiligheid voor de kinderen te zorgen en om minder werk achteraf voor de
leerkrachten te creëren, hebben wij besloten de betalingen via een factuur te laten verlopen. U
ontvangt de schoolfoto’s nog steeds vrijblijvend via onze school. U kunt dus kiezen welke foto’s u wel
of niet wilt behouden.
De retourfoto’s (die u niet wilt behouden) kunt u niet inleveren op school! Hiervoor zit een
retourenvelop bij de foto’s zodat u de foto’s rechtstreeks aan de door ons ingeschakelde fotograaf
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Vandenberg-ID terug kunt sturen. Dit is kosteloos (!) middels een antwoordnummer.
Ook de betaling levert u niet in op school, maar doet u zelf door middel van internetbankieren of
door het inleveren van een overschrijvingsformulier bij uw bank. Uw kinderen hoeven dus niet meer
met geld over straat. Dit is uiteraard een stuk veiliger.
Wanneer u geen foto’s retourneert, en ook niet tijdig of voldoende betaalt, ontvangt u een
herinnering van de fotograaf. Eventueel gevolgd door een tweede herinnering met verhoging.
Uiteindelijk zal de vordering uit handen worden gegeven.
Om met de factuurmethode te kunnen werken heeft de fotograaf naast de naam van de kinderen,
ook de adressen nodig t.b.v. het herinnerings- en betalingstraject.
Vandenberg-ID, het bedrijf welke wij als schoolfotograaf hebben, werkt volledig volgens de WBP
(Wet Bescherming Persoonsgegevens) en is als enige schoolfotograaf ISO 9001 gecertificeerd. Het is
tevens een security bedrijf dat werkt voor diverse multinationals (Philips, SHELL, TNT), diverse
politiekorpsen en de belastingdienst. Uw gegevens zijn bij Vandenberg-ID in veilige handen.
Middels een contract wordt bepaald dat alle gegevens die wij als school verstrekken alleen worden
gebruikt t.b.v. deze fotoactie.
Mocht u als ouder bezwaar hebben tegen overhandiging van deze gegevens, verzoeken wij u dit onze
school binnen 2 weken na dagtekening schriftelijk kenbaar te maken. Wij zullen dit bezwaar dan
verwerken en uw adresgegevens niet doorgeven aan de fotograaf. Er wordt u dan ook geen
vrijblijvend fotopakket aangeboden. Eventueel kunt u de foto’s achteraf (niet vrijblijvend)
nabestellen via Vandenberg-ID op telefoonnummer 040-2809666.
Als school hebben wij gekozen voor meer veiligheid en gemak.
Wij hopen op uw goedkeuring en medewerking.

Groep 4B
Een tijdje terug heeft onze juf een prijs gewonnen via Facebook!
Maar ze had ons hier niks over verteld, dus het was echt een grote
verrassing. Tijdens de rekenles kwam er een mevrouw van Go-Kids
Eindhoven binnen. Zij had voor ons allemaal een leuk doeboekje met verschillende opdrachten en puzzels. Na de
rekenles mochten we er meteen in werken, dat was echt
heel leuk!
Groetjes groep 4B
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Dynamo Jeugdwerk
Word jij de nieuwe MasterChef van Stratum?
Met MasterChef leer je alles over het werk van een chefkok!
Welke materialen heb je nodig, hoe je het beste een ui kunt snijden en waarom er zoveel
verschillende messen zijn.
Natuurlijk ga je vooral ook zelf aan de slag en tover je na een paar keer het lekkerste eten op tafel.
Je krijgt bovendien een eigen kookschrift waarin alle lessen staan, zodat je thuis ook lekker aan de
slag kunt.
Na 6 keer koken is bekend welk koppel naar de stadsfinale van MasterChef gaat.
Daar ga je de strijd aan met anderen uit de verschillende stadsdelen.
Dus … durf jij deze uitdaging aan, geef je dan op vóór 18 maart:
Désirée Willemen d.willemen@dynamojeugdwerk.nl 06-11371363
Er kunnen maximaal 10 kinderen mee doen en deelname kost €10,-
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