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Juf Nienke
Juf Nienke moet het nog rustig aan doen, en is de komende periode nog afwezig. Vanaf volgende
week is er een structurele oplossing, zeer waarschijnlijk in ieder geval tot aan de kerstvakantie.
Groep 1/2: onveranderd
Groep 3/4: Meester Kees: ma, di, wo en vrijdag
Juf Edwine Zanen: donderdag
Groep 5/6: Juf Greetje: hele week
Groep 7/8: onveranderd

Foto’s in en rond school op social media
Het gebeurt regelmatig dat ouders, opa’s oma’s en bekenden foto’s nemen of filmpjes maken van
schoolactiviteiten in en om de school. Wij staan dat alleen toe voor privé gebruik. Op deze foto’s
komen leerlingen en leerkrachten te staan en vanwege de privacy mogen deze niet worden
verspreid. Dus deze foto’s of filmpjes op social media als facebook plaatsen is niet toegestaan zonder
toestemming van de betreffende ouders en/of leerkracht
Velen realiseren zich niet, dat het plaatsen van foto’s en berichten op het internet onomkeerbaar is.
Zodra een foto op het net wordt gezet komt deze daar (bijna) nooit meer vanaf. Het verwijderen van
foto’s kan in principe wel, maar het is heel lastig. Dus wilt u naast privégebruik toch foto’s plaatsen,
vraag de ouders en de leerkrachten dan vooraf nadrukkelijk om toestemming. Zie verder
www.mijnprivacy.nl voor rechten en plichten op het gebied van privacy. Wij doen als school ons best
om de privacywetgeving op onze school toe te passen. Als u daarover vragen, aanvullingen of
opmerkingen heeft, horen wij dat graag.
Lessen HVO
De lessen van HVO en godsdienst zijn voor groep 3 t/m 8 ook weer begonnen. We beginnen dit jaar
bij HVO met werken rond het thema 'vriendschap'. We gaan bedenken wat voor eigenschappen jij
belangrijk vindt in een vriend, en of je ook vrienden kunt zijn met een robot, of met een dier.
Ook leuk om thuis eens over te praten: wie zijn de beste vrienden van je ouders, en hoe (lang)
kennen zij elkaar? Maar we praten niet alleen bij hvo. We gaan ook knutselen en toneelspelen en
geheime beste- vrienden- begroetingen verzinnen.
Belangrijke data
24 en 27 september

Informatiemiddagen – inloop van 14.30 -14.50 uur

