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SPREUK VAN DE WEEK 

Om nieuwe dingen in je leven toe te 
laten, zul je soms eerst oude dingen 

los moeten laten 
 

ALGEMENE VERORDENING 
GEGEVENS-BESCHERMING (AVG)  

De Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) is op 25 mei 2018 in 
werking getreden. In deze wet wordt de 
bescherming van de persoonsgegevens 
beter geregeld dan in de oude Wet 
Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 
Alle instellingen en verenigingen dienen te 
voldoen aan de nieuwe wet, dus ook onze 
school. 
 

Een van de zaken die de geregeld moet 
worden, is om aan u als ouder(s)/ 
verzorger(s) toestemming te vragen voor 
het gebruik van bepaalde persoons-
gegevens en het gebruik van 
beeldmateriaal van uw kind(eren). 
 

Bijgaand treft u de 

'Toestemmingsverklaring' aan. U vindt hier 

onder het kopje 'Overdracht persoons-

gegevens waarvoor verzorgers 

toestemming moeten geven' de onderdelen 

waarvoor u dient aan te geven of u het 

gebruik ervan wel of niet toestaat. 

De toestemmingsverklaring moet voor 

iedere leerling worden ingevuld.  
Heeft u dus meerdere kinderen op school, 
dan dient u de verklaring voor ieder kind 
apart in te vullen. U kunt hierbij dus de 
toestemmingsverklaring voor het ene kind 

anders invullen dan voor het andere kind. 
Deze keuze is volledig aan u. 
 

We willen u vragen om de toestemmings-
verklaring zo spoedig mogelijk in te vullen, 
te ondertekenen en daarna op school af te 
geven of mee te geven aan uw kind. 
 

Tot slot: u heeft ieder schooljaar het recht 
om een aanpassing te doen in de eerder 
gegeven toestemmingen. Aan het begin 
van ieder schooljaar wordt u hierop door 
onze school geattendeerd. Indien u dan 
een wijziging wilt aanbrengen, dan dient u 
de toestemmingsverklaring opnieuw in te 
vullen en te ondertekenen. 
 

Gezien het feit dat we voor het eerst deze 
verklaring aan u voorleggen, willen we u 
vragen om voor al uw kinderen deze 
verklaring in te vullen en te ondertekenen. 
U ontvangt in een aparte enveloppe de 
betreffende verklaring. 
Alvast bedankt voor de moeite! 
 

INFORMATIEAVOND /THEMA-
AVOND 2 OKT. A.S. 

Wij nodigen u van harte uit voor onze 
thema-ouderavond van 2 okt. a.s. 
De thema’s van deze avond zijn:  

 Onderwerp 1: Nieuwe visie 
“Hoe willen wij ons ontwikkelen?”  
Korte uitleg over onze nieuwe visie. 

 Onderwerp 2: Mediawijsheid 
“Ik denk altijd eerste goed 
na……voordat ik iets stoms post!”. (Loesje) 

Nieuwsgiering? Kom dan op 2 okt. a.s. 
luisteren naar onze presentaties! 
In de volgende Infora meer over deze 
avond. 

Infora 

Nummer 02 2018-2019 
Schooljaar 2018/2019 
6 september 2018 
 

Agenda 

11 september 
Jaarvergadering Ouderraad, 
aula, 20.00u 
 

13 september 
Welkomstcommissie 
 

20 september 
Kinder-MR 
 

20 september 
Infora 3 
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FOUTJE IN KALENDER 2018-2019 

In onze schoolkalender 2018-2019 zit een foutje. De 
studiedag van 11 februari 2019 moet staan op 11 maart 
2019. 
Wilt u dat a.u.b. zelf op de kalender veranderen? 
Hartelijk dank. 
 

KLASSENLIJSTEN 2018-2019 

Veel ouders vinden het prettig om een klassenlijst te 
hebben met daarop de namen en telefoonnummers van 
klasgenootjes. Ook de klassenouders vinden het fijn om 
zo’n lijst te hebben. 
Zodra wij alle AVG-verklaringen compleet hebben, 
kunnen we inventariseren of er ouders bezwaar maken 
tegen het verstrekken van klassenlijsten. 
U hoort van ons of wij weer klassenlijsten beschikbaar 
mogen stellen. 
 

NIEUW GYMNASTIEKROOSTER 

Dit is het nieuwe gymnastiekrooster. 
Het is deze week ingegaan! 

 maandag: groepen 3a, 4a, 7a en 8a 

 dinsdag: groepen: 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b 

 woensdag: groepen 5a, 6a 

 donderdag: Groepen alle kleutergroepen én 3b, 4b, 5b, 
6b, 7b, 8b 

 vrijdag: 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a. 
 

WERKWIJZE IB-TEAM 

Zoals u weet, bestaat ons IB-team uit Ilse Ahoud en 
Valerie Besançon. 
Zij hebben de volgende taakverdeling gemaakt.  

 Juffr. Ilse begeleidt alle leerkrachten van de A-
groepen (3A t/m groep 8A) en daarnaast de 
kleutergroepen 1-2A, 1-2C en 1-2D.  

 Juffr. Valerie begeleidt alle leerkrachten van de B-
groepen (3B t/m 8B) en daarnaast de kleutergroepen 
1-2B en 1-2E.  

Elke twee weken hebben de IB-ers een gesprek met de 
leerkracht. Ze praten over de groep en individuele 
kinderen.  
 

SPREEKUUR DIRECTIE 

De directie heeft dagelijks spreekuur van 08.30-09.00 
uur. U kunt dus elke ochtend terecht voor een korte 
vraag, een verzoek om verlof of andere onderwerpen.  
Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind, ga dan 
altijd eerst naar de leerkracht van uw kind. De leerkracht, 
waarbij uw kind de hele dag in de klas zit, weet namelijk 
het beste hoe het er voor staat met uw kind. 
 

 

OUDERHULP GEZOCHT VOOR IN DE 
BIBLIOTHEEK 

Elke week gaat uw kind 
naar de bibliotheek in de 
school. Om dit mogelijk te 
maken, hebben wij hulp 
van enkele vaste 
biebhulpouders. 
Daar zijn wij heel blij mee. 
Wij zijn nog op zoek naar 

extra hulp. 
Elke maandag of dinsdagochtend van 8.25u. tot 8.45u. 
kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Op dit moment is de 
bibliotheek alleen op maandag na schooltijd open. Het 
zou fijn zijn als dit nog een keer kan. Uw hulp is dan nodig 
van 14.10U - 14.30 uur. 
 

Wat wordt er van u verwacht? 
U zorgt ervoor dat de bibliotheekpasjes van de kinderen 
klaarliggen en u helpt de kinderen met het uitlenen en 
terugzetten van de (prenten)boeken. Wij zullen ervoor 
zorgen dat u precies weet hoe dit gaat.  
Lijkt u dit wat dan kunt u zich persoonlijk  op geven bij Juf 
Miriam of via de mail (m.maijers@skpo.nl). 
 

mailto:m.maijers@skpo.nl


 
 

 

GROENE LAMP VANAF 08.20 UUR 

De groene lamp gaat branden om 
08.20 uur en de kinderen gaan allemaal 
naar binnen. Daarmee willen we 
bereiken dat alle kinderen rustig naar 
binnen kunnen en voldoende tijd 
hebben om naar de klas te wandelen. 
Op die manier verloopt de start van de 
dag soepel en zijn er bij de ingangen 
geen opstoppingen. 

 

HET GEBOUW VERLATEN VIA DE VOORDEUR 
A.U.B.: ÉÉNRICHTINGSVERKEER 

Vriendelijk verzoek aan de ouders van de 
kleuters: wilt u a.u.b. bij het brengen van 
uw kinderen ons gebouw verlaten via de 
voordeur!? Zo voorkomen we dat er 
opstoppingen ontstaan bij de ingangen. 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

‘JE MAG ELKAAR NIET INHALEN’ 

Om te stimuleren dat alle kinderen in de gangen en op de 
trappen rustig lopen, hebben we een gouden regel:  

‘je mag elkaar niet inhalen’. 
Vooral elkaar inhalen op de trappen is gevaarlijk! 
Kinderen die zich niet aan deze belangrijke regel houden, 
moeten beneden aan de trap wachten tot alle kinderen 
naar buiten zijn. 
Kinderen, leerkrachten en ouders lopen op de trap aan 
de rechterkant. Vooral voor kinderen is het belangrijk dat 
zij de leuning kunnen vasthouden als ze naar beneden 
gaan.  
De weg is dan vrij voor ouders en kinderen die naar 
boven willen lopen. 
Als iedereen zich aan deze regel houdt bij aanvang en aan 
einde van de schooltijd, ontstaat er een prettige sfeer 
waarin we elkaar de ruimte geven. 
 

MEENEMEN EIGEN PENNEN, POTLODEN…….. 

Al enkele jaren hebben we met de kinderen de afspraak 
dat ze géén eigen pennen, potloden, gummen, stiften 
enz. meebrengen van thuis.  

Het enige wat meegebracht mag worden is een etui! Dat 
is wel handig om de 
schoolpen, -gum en -
potlood in te bewaren. Die 
etui moet wel in je laatje 
passen! Let daar dus op als je er eentje gaat kopen. 
 

GYMSPULLEN VERGETEN….WAT NU? 

Het kan wel eens gebeuren dat uw kind zijn gymspullen 
vergeet. Kinderen die heel soms vergeten hun 
gymspullen mee te nemen, kunnen bij de gymzaal een 
reservesetje pakken. 
Kinderen die vaker hun spullen vergeten, gaan niet mee 
naar de gymzaal. Zij worden ondergebracht in een andere 
klas en gaan daar werken. 
 

INLOOP GROEPEN 4 

U bent welkom in de groepen 4 op de volgende dagen: 

 maandag 17 sept. 2018 

 woensdag 10 okt. 2018 

 maandag 19 nov. 2018 

 donderdag 7 febr. 2019 

 vrijdag 29 mrt. 2019 

 dinsdag 7 mei 2019. 
Graag tot dan! 
 

INLOOP GROEPEN 6 

Dit zijn de inloopdagen van de groepen 6. U bent welkom 
op de volgende dagen van 8.30uur tot 8.45uur: 

 maandag 1 okt. 2018 

 woensdag 12 dec. 2018 

 donderdag 7 febr. 2019 

 vrijdag 5 apr. 2019 

 maandag 3 juni 2019 
Graag tot dan! 
 

INLOOP GROEPEN 7 

Dit zijn de inloopdagen van de groepen 7. U bent welkom 
op de volgende dagen van 8.30uur tot 8.45uur: 
Inloop van de groepen 7: 

 maandag 8 okt. 2018 

 dinsdag 18 dec. 2018 



 
 

 

 woensdag 27 febr. 2019 

 donderdag 11 apr. 2019 

 vrijdag 21 juni 2019. 
Graag tot dan! 
 

KINDER-MR OP 20 SEPT. A.S 

Op 20 sept. vergadert de 
Kinder-MR. 
 

Wat is een Kinder-MR? 
We hebben in onze school 
een MR en een Kinder-MR.  
De MR bestaat uit ouders 

en leerkrachten. Zij overleggen met elkaar allerlei 
schoolse zaken en geven adviezen aan de directie.  
De Kinder-MR bestaat uit één vertegenwoordiger van 
elke groep van de groepen 5 t/m 8. In totaal zijn dat dus 
8 kinderen. Zodra we weten wie de nieuwe leden zijn van 
onze Kinder-MR zullen we u dat laten weten. 
We bespreken met de kinder-MR o.a. de volgende 
vragen: ‘Wat vind je leuk op onze school? Wat vind je 
vervelend en wil je graag veranderen?’. 
 

KINDERPOSTZEGELS IN GROEP 7 START OP 
26 SEPTEMBER OM 12.00 UUR.  

Ook dit jaar doet groep 7 
van basisschool Rapenland 
weer mee aan de 
landelijke actie van 
Stichting Kinderpostzegels. 
Op 26 september a.s. is de 
start en zullen alle 

deelnemende kinderen vanaf 12.00u starten met de 
verkoop van de zegels aan de deuren.  
Dit betekent dat de kinderen van groep 7a en groep 7b 
vanaf 12.00u vrij zijn van school om te beginnen met de 
verkoop. Wij wensen de kinderen veel plezier bij de 
verkoop van de zegels! 
 

UITNODIGING JAARVERGADERING 
OUDERRAAD 

Samen met deze Infora ontvangt u de uitnodiging voor de 
jaarvergadering van onze Ouderraad (O.R.). 
In deze vergadering staat de O.R. stil bij: 
- het verloop van de activiteiten van afgelopen schooljaar 

2017-2018, 
- de planning van de activiteiten 2018-2019, 
- de verantwoording van de ouderbijdrage 2017-2018 
- de besteding van de ouderbijdrage in het nieuwe 

schooljaar 2018-2019. 
De vergadering is op 11 sept. a.s. in de aula en start om 
20.00 uur. U bent welkom bij deze bijeenkomst. 
 

Pedagogische ondersteuning 
Lumens 
Help je kind goed op weg met 
pedagogische ondersteuning op maat 
van Lumens.   
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van 
hun kinderen. Door de manier waarop je met je kind 
praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt het 
niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling te 
ondersteunen, bijvoorbeeld in de opvoeding of omdat je 
de Nederlandse taal nog niet goed beheerst.  
Kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van 
je kind? Dan kan je contact opnemen met een 
pedagogisch ondersteuner van Lumens. We kijken samen 
wat nodig is en maken we een plan op maat. Op basis van 
dit plan ga je samen met je kind thuis aan de slag en werk 
je zo spelenderwijs aan zijn of haar ontwikkeling. In het 
plan maken we gebruik van de thema’s en de materialen 
die je kind op school of de kinderopvang gebruikt. 
De pedagogisch ondersteuner op uw locatie is: Hacer Ural  
Voor vragen en of informatie kunt u terecht bij de 
leerkracht van uw kind, de pedagogisch medewerker van 
de kinderopvang of de peuterspeelzaal of rechtstreeks 
via mij.  
Met vriendelijke groet, 
Hacer Ural  
Pedagogisch ondersteuner  
06-30885642; h.ural@lumenswerkt.nl   

mailto:h.ural@lumenswerkt.nl
http://www.kinderpostzegels.nl/nl/home/1474,0,0,0,0/


 
 

 
 

BERICHT VAN DE UITWIJK 

Beste ouders, verzorgers en kinderen. 
Vanaf dinsdag 11 sept. a.s. starten we van 15:00u tot 
16:30u in JC de Uitwijk weer met de techplayground. 
We zullen hier van alles doen wat te maken heeft met 
techniek. Denk hierbij aan 3d pennen, lego robots, 
microbit etc. Voor ieder wat wils. En ook eigen ideeën zijn 
welkom. 
Kosten hiervoor zijn 1 strip per keer (€ 1,00). 
Kom gerust een keer gratis kijken of dit iets voor jou is!!! 
Strippenkaarten zijn te koop bij de jeugdwerker à € 10,00. 
Voor vragen neem gerust contact op met  
Saskia Bisschop, tel: 06-15837432. 
Email: s.bisschop@dynamojeugdwerk.nl. 
 

POEPPROBLEMEN BIJ KINDEREN; DAT IS OP TE 
LOSSEN! 

Informatieavond GGD 
Problemen met 
broekpoepen bij kinderen 
komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van 
kwaad tot erger. Met de juiste aanpak is dit probleem 
thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD 
Brabant-Zuidoost op 2 oktober een informatieavond voor 
ouders van kinderen met poepproblemen.  
 

Zindelijk zijn 
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal 
moeten leren. Op het moment dat kinderen naar de 
basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk 
overdag en ‘s nachts. Bij ongeveer 7% van de 4 tot 7 
jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij 
ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. 
Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact 
hebben voor zowel het kind als de ouders/verzorgers. 
 

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. 
samen met gespecialiseerde ziekenhuispoli’s een 
informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt 
u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook 
bespreken ze de verschillende manieren en praktische 
tips om het broekpoepen aan te pakken. 

 
De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, 
Molenstraat 23 te Geldrop. Vanaf 19.45 uur is de inloop 
en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 
uur duurt. De kosten voor deze avond zijn 3 euro. 
 
Aanmelden 
Wilt u de informatieavond bijwonen?  
Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl.  
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