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Beste ouders/verzorgers, 
De Kinderboekenweek is weer begonnen! 
Het thema van deze editie is “Reis mee”. 
In deze nieuwsbrief o.a. meer informatie 
over de KBW. 
Mocht u n.a.v. deze 
nieuwsbrief vragen en/of 
opmerkingen hebben 
dan horen we dat graag van u.  
 
KINDERBOEKENMARKT 
Donderdagochtend 10 oktober a.s. 
organiseren we samen met de Open Poort en 
Piggelmee een boekenmarkt. Dit in het kader 
van de Kinderboekenweek die start op 
woensdag 2 oktober. 
De leerlingen mogen zelf boeken verkopen en 
kopen. We hanteren een vaste prijs van 0,50 
eurocent per boek. Graag gepast betalen. 
Het geld wordt besteed aan een goed doel. 
Alle leerlingen mogen door het gehele 
gebouw bij elkaar naar boeken zoeken. 
U zult begrijpen dat de kinderen van groep 1 
t/m 4 daarom onder begeleiding van een 
volwassene hun eigen boeken kunnen 
verkopen en met deze volwassene elders in 
het gebouw een ander boek mogen kopen. 
Uw aanwezigheid wordt dan ook op prijs 
gesteld. 
Aangezien we verschillende schooltijden 
hanteren, hebben we de markt gepland van 
8.30 – 9.00 uur. 
Wilt u de boeken (maximaal 10) op woensdag 
9 oktober aan uw zoon of dochter meegeven? 

 

 
 

KINDERFYSIOTHERAPIE 
 

                    
 
Wij zijn twee enthousiasten 
kinderfysiotherapeuten die het herstel en de 
zorg rondom het centraal stellen. Omdat veel 
zorgvragen worden gesignaleerd door de 
juf/meester en/of schoolarts zijn wij nu ook 
werkzaam op school. 
Wat is kinderfysiotherapie? 
Kinderfysiotherapie richt zich op problemen 
ten aanzien van het lichaam en de motorische 
ontwikkeling van het kind(0-18 jaar). Wanneer 
u zich zorgen maakt over de motorische 
ontwikkeling van uw kind kunt u met uw 
vragen terecht bij de kinderfysiotherapeut. U 
kunt zonder verwijzing van de huisarts bij ons 
een afspraak maken. 
Kinderfysiotherapie wordt vanuit de 
verzekering vergoed voor alle kinderen. (18 
behandelingen per jaar) 
Voor vragen kunt u ons contacten via 
onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. 
Met vriendelijke groeten, 
Laura van Dolderen & Rose Schuurman 
Kinder-Fysiotherapie Asperen 
Tel.nr: 0345-618257 
E: kinder@fysiotherapieasperen.nl Website: 
www.fysiotherapieasperen.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 



       

 
   

 
 

 
TOESTEMMING BEELDMATERIAAL  
Elk schooljaar vragen wij u om toestemming 
voor het gebruik van beeldmateriaal van uw 
kind.  Als school willen we graag foto’s en 
video’s maken van activiteiten die zich binnen 
onze school of op ons schoolterrein afspelen. 
Het is mogelijk dat uw zoon of dochter op de 
gemaakte foto’s of video’s duidelijk 
herkenbaar te zien is. Volgens de wet zijn dat 
persoonsgegevens en zijn we verplicht u om 
toestemming te vragen om de foto’s te mogen 
gebruiken. 
De overheid wil dat u regelmatig stilstaat bij 
de vraag welke gegevens er van u worden 
gebruikt en bewaard. Vandaar dat wij dit 
jaarlijks aan u moeten vragen. Mocht u tijdens 
het schooljaar van gedachten veranderen dan 
kunt u dat ook aangeven. Stuurt u dan een e-
mail aan de directie. 
Hoe werkt het bij foto’s en filmpjes die u zelf 
maakt? Wanneer u op het formulier aangeeft 
dat u geen bezwaar hebt tegen het gebruik 
van beeldmateriaal, dan geldt dit alleen voor 
de foto’s en video’s die door of in opdracht 
van de school wordt gemaakt. Foto’s en 
filmpjes die ouders zelf, op eigen initiatief, 
maken vallen niet onder de 
verantwoordelijkheid van de school. 
Publiceert u de filmpjes uitsluitend privé, op 
uw eigen sociale media, dan valt dit onder 
persoonlijk of huishoudelijk gebruik en is de 
privacywet niet van toepassing. Wij vragen u 
wel om terughoudend te zijn met het delen 
van foto’s en filmpjes waar andere kinderen 
op staan. Overlegt u bij twijfel met de 
betreffende ouders? 
 
Wilt u het toestemmingsformulier, dat wij 
vorige week aan uw zoon/dochter hebben 
meegegeven, voor 15 oktober aanstaande 
invullen en ondertekenen? Uw kind mag het 
formulier inleveren bij de leerkracht! 
 
 
 

 
STUDIEDAGEN 2019/2020 
In de eerste nieuwsbrief stond het 
vakantierooster van schooljaar 2019/2020 
met daarbij de data voor de geplande 
studiedagen. In de lijst ontbraken nog een 
aantal data. Bij deze de complete lijst:-) 
studiedag 1 / 28 oktober 
studiedag 2 / 21 februari 
studiedag 3 / 14 april 
studiedag 4 / 2 juni 

 
SCHOOLFRUIT 
Goed nieuws! Onze school is ingeloot voor het 
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2019-
2020.  
Onze school krijgt 20 weken lang gratis fruit 
en groente geleverd voor de hele school! 
In week 46 (12 t/m 16 november) starten de 
fruit- en groenteleveringen.  
Op woensdag, donderdag en vrijdag hoeven 
de leerlingen dus geen 10-uurtje mee te 
brengen. Op deze fruitdagen nemen zij alleen 
een gezond gevulde broodtrommel mee en 
voldoende drinken voor die dag. 

 

 
 

PARNASSYS 
Parnassys is ons administratiesysteem met 
daarin alle persoonsgegevens van u en uw 
kinderen. We hebben vorig schooljaar 
gemerkt dat uw gegevens (adres, 
telefoonnummers, noodnummers, 
werkgegevens) wel eens veranderen. Wilt 
u zorgen dat u dit ook aan school 
doorgeeft, zodat u ten alle tijden bereikbaar 
bent voor ons. 

 
 
 



       

 
   

 
 

INFORMATIEAVOND  
Op maandag 14 oktober wordt de 
informatieavond door uw eigen kinderen 
gegeven. Zij nemen u mee in het onderwijs 
dat zij op school krijgen en laten u hier alles 
over zien. U komt toch ook samen met uw 
kind naar school? 
Deze avond is een inloopavond. U kunt zelf 
bepalen wanneer u met uw kind binnen 
stapt. U bent tussen 18.00 uur en 19.00 uur 
van harte welkom. 

 
KALENDER 
2 oktober 
Start Kinderboekenweek 
8 oktober 
Dode hoek les groep 6/7 
10 oktober 
Boekenmarkt  
11 oktober             
Einde Kinderboekenweek 
14 oktober 
Informatieavond 
3, 10 en 17 oktober   
racketspelen voor groep 1/2 
21 t/m 25 oktober      
Herfstvakantie 
28 oktober 
Studiedag (de leerlingen zijn deze dag vrij)  
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Team obs De Zandheuvel 
 

 


