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Agenda juni/juli
Donderdag 28 juni: MR-vergadering
Donderdag 5 juli: praktisch verkeersexamen groep 7
Donderdag 12 juli 18.30 uur: feestelijke rapportuitreiking in De Drie Maenen
Vrijdag 13 juli: Studiedag voor team, begin van de zomervakantie

Groepsbezetting 2018-2019
De groepenindeling is in de vorige nieuwsbrief gepubliceerd, zie Schakelnieuws no.15 in de app of op de
website. Hieronder volgt de indeling van de leerkrachten voor het nieuwe schooljaar.
Groep 1/2 : meester Marcel Aanen(ma, di, wo) / juf Anne-Marie Faaij (do, vr)
Groep 2/1 : juf Lieneke van Herk (ma, di, wo) / juf Marianne Werksma(do, vr)
Groep 3 : juf Jessica Voorrips (ma, di, wo) / juf Lotte Hagen (do, vr)
Groep 4….: juf Ingeborg Kreuk (ma, do, vr) / juf Florian van de Griend (di, wo)
Groep 5 : juf Suzanne de Beer
Groep 6/7 : juf Eva Mühlbacher
Groep 7/8 : juf Rianne ter Haar (di, wo)/ juf Angelique Westgeest (ma, do, vr)
Suzanne de Beer en Ingeborg Kreuk zijn de nieuwe collega’s, maar geen onbekenden voor ons. Juf
Suzanne heeft een uitstapje gemaakt en is na twee jaar weer terug op De Schakel. Juf Ingeborg heeft in de
periode september tot kerst 2017 juf Rianne vervangen in groep 5/6.
In de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar zullen we een uitgebreider overzicht publiceren, waarin ook de
overige taken op onze school beschreven worden.

Planning studiedagen
Het team van o.b.s. De Schakel zal ook volgend schooljaar weer een aantal studiedagen hebben om te
werken aan de ontwikkeling van de school. Op deze dagen is er geen school.
De planning is als volgt:








Maandag 10 september 2018
Woensdag 7 november 2018
Vrijdag 25 januari 2019
Vrijdag 22 februari 2019
Maandag 15 april 2019
Dinsdag 11 juni 2019
Vrijdag 19 juli 2019

Planning van festiviteiten, bijzondere dagen, uitstapjes etc. zullen we zoveel mogelijk publiceren in de
kalender op de app en de website. Hier wordt aan gewerkt en aan het begin van het schooljaar denken we
het overzicht van het hele schooljaar compleet te hebben.

Hulp gevraagd
Tijdens het slotfeest (donderdagavond 12 juli) is het belangrijk dat de optredens van de kinderen in De Drie
Maenen goed te horen zijn. Daarom zijn we op zoek naar iemand die de volumeknoppen wil/kan bedienen.
Kent u iemand (uzelf, partner, oom, tante, opa, oma,....) die dat zou willen doen. Laat het dan z.s.m. weten.
P. S. U hoeft geen geluidstechnicus te zijn hoor!

Schoolfotograaf
Schrijf alvast in uw agenda: Op woensdag 3 oktober en donderdag 4 oktober komt de schoolfotograaf op
school. Hij maakt deze dagen een minirapportage (gemiddeld 8 foto’s) van uw kind en een klassenfoto. Ook

is het weer mogelijk om met de broertjes en zusjes op de foto te gaan. Meer informatie volgt aan het begin
van het nieuwe schooljaar.

Nieuws vanuit de AVG-werkgroep van de stichting Onderwijs Primair
Eind mei ging de nieuwe privacywetgeving (AVG: Algemene verordening gegevensbescherming) in. Deze
nieuwe wet is strenger dan de huidige wet bescherming persoonsgegevens en geeft mensen meer
zeggenschap over hun persoonsgegevens (of die van hun kinderen tot 16 jaar).
Voor alle Stichting Onderwijs Primair-scholen zijn we hard aan de slag om te werken volgens deze nieuwe
wet: we hebben of zijn bezig met o.a. een privacy beleid, een meldpunt voor datalekken,
alle personeelsleden worden bewust gemaakt van wat deze nieuwe wetgeving betekent voor hun
dagelijks handelen en iedere school heeft een privacy-contactpersoon.
Op alle Stichting Onderwijs Primair-scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen.
In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in
de administratie van de school, worden (persoons)gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Het
vastleggen en gebruik van deze (persoons)gegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor
het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Alleen direct
betrokkenen hebben toegang.
De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen
een beperkt aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over
het gebruik van persoonsgegevens welke zijn of worden vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. Dit geldt
ook voor andere organisaties (vb. GGD) waarmee persoonsgegevens worden uitgewisseld, tenzij die
uitwisseling wettelijk verplicht is (vb. DUO).
Heeft u (specifieke) vragen over de privacy van uw kind(eren) dan kunt u in eerste instantie bij de directeur
van de school terecht.

Zwemvierdaagse in De Lansingh
Van 9 t/m 13 juli 2018 is er de Zwem4Daagse in Zwembad de Lansingh!
Er kan 250-, 500-, of 1000 meter per avond gezwommen worden. Ieder dag is er naast het banenzwemmen
een leuke activiteit. De klas met de meeste deelnemers wint een dag gratis zwemmen in de Lansingh, dus
meedoen wordt zeker beloond! Aanmelden dan bij de receptie van het zwembad of via
www.zwem4daagse.nl.

Stakingsdag basisonderwijs Zuid-Holland
Basisonderwijs Zuid-Holland en Zeeland staakt op 12 september 2018 in kader PO-inactie.
Wij laten u in het nieuwe schooljaar weten of onze school weer meedoet met deze stakingsactie.

