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GROEP 8 SCORE EINDTOETS
Wij willen namens het gehele team feliciteren
met de goede eindscores die behaald zijn met de
eindtoets 2018.
Jullie hebben allemaal super je best gedaan!
TOP.
AANVULLENDE INFORMATIE OMTRENT
OUDERBIJDRAGE
Wij willen u wijzen op (WPO, artikel 13, lid 1
onder e) voor het vrijwillige karakter van de
ouderbijdrage. Er staat hierover wel het een en
ander beschreven in de schoolgids, maar daarin
staat niet duidelijk vermeld dat deze vrijwillige
bijdrage geldt voor alle activiteiten die door de
school georganiseerd worden. Wij zullen
hoofdstuk 7.4 en 7.5 uit onze schoolgids dan ook
gaan herschrijven in het schooljaar 2018-2019
om de vrijwilligheid van de ouderbijdrage nog
concreter te benoemen.
EHBO EXAMEN OP 7 JUNI
Het EHBO examen wordt op 7 juni afgenomen.
De leerlingen van groep 8 worden om 18.45 uur
verwacht. Ouders om 20.00 uur. U ontvangt nog
een uitnodiging.
SCHOOLSPORTDAG
Op donderdag 31 mei staat weer de jaarlijkse
sportdag voor onze leerlingen uit groep 5 t/m 8 op
het programma. In de ochtend sporten de
kinderen uit groep 5 en 6. Groep 7/8 wordt om 11
uur op school verwacht. Zij gaan immers ’s
middags langer door.
De leerkracht is aanwezig op school. Is er thuis
niemand aanwezig dan kunnen de
leerlingen uiteraard naar school komen om 8.30
uur.

Groep 7/8 vertrekt om 12.30 uur. Om 16.15 is het
toernooi afgelopen.
Publiek is welkom. Ouders en andere
belangstellenden mogen tijdens het toernooi
komen kijken. Het is verstandig om de kinderen
zelf ook, in een rugzak bijvoorbeeld, wat eten en
drinken te laten meenemen. Insmeren met
zonnebrand is ook heel belangrijk.
In de klas hangt een lijst met het verzoek aan
ouders om heen, terug, of heen en terug , te
rijden.
Groep ⅚ ouders reageren via de mail.
Het sportshirt van school heeft lange mouwen.
Uw kind mag een eigen wit shirt aantrekken,
gezien het warme weer dat voorspeld wordt.
EXCURSIE GROEP 7/8 op 12 JUNI.
Het voorlichtingsproject “Energie uit afval, een
schone zaak” van ARN B.V. probeert antwoord te
geven op vragen over het afval dat wij allen
produceren. Het laat leerlingen zien, hoe afval
wordt ingezameld, gescheiden en verwerkt. Voor
het bedrijfsbezoek worden de leerlingen per bus
van school opgehaald en later teruggebracht.
Tijdens het bezoek, dat ongeveer 1,5 uur duurt,
krijgen de leerlingen met de bus een rondleiding
over het ARN-terrein. De leerlingen ervaren
tijdens dit bezoek hoe afval wordt ontvangen,
gescheiden en opgewerkt tot brandstof.
Wij vertrekken 12 juni om 8.45 uur vanaf school
en zijn rond 11.30 uur weer terug.
Tijdens dit bezoek is het niet toegestaan de
installatie met open schoenen of slippers te
bezoeken. Verder wordt het afgeraden een korte
broek of wijde en/of loshangende kleding te
dragen.
AVG WETGEVING
De nieuwe AVG wetgeving en wat betekent dat
voor de scholen?
AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming): waarschijnlijk heeft u die
afkorting wel ergens voorbij zien of horen komen?
Wij moeten de Privacy op scholen goed regelen.
De wet AVG houdt daar vanaf 25 mei 2018
scherp toezicht op.
De bescherming van de persoonsgegevens van
de leerlingen van onze school is van groot

belang. Dit had in de afgelopen jaren al gevolgen
maar wordt nu nog meer versterkt.
Wij kunnen u melden dat ons programma voor de
leerling-administratie AVG proof is.
In het verleden schreven we een algemeen stukje
in de nieuwsbrief dat iemand bezwaar kan
indienen als hij/zij er niet van gediend is dat iets
gepubliceerd wordt. Daarnaast werd via de
leerling of aan ouder gevraagd of het goed is dat
bijvoorbeeld een foto in de krant wordt geplaatst.
Nu moeten wij expliciet toestemming hebben van
betrokkenen of er een publicatie voor een
nieuwsbrief, schoolgids, jaarkalender, website,
Klasbord, Facebook, etc. plaatsvindt. Dit betekent
dat er niet zo maar foto’s gemaakt en
gepubliceerd mogen worden van activiteiten die
door de school worden georganiseerd.
Dit betekent voor de school een behoorlijke
papieren rompslomp, maar ook voor ouders dat
zij regelmatig gevraagd gaan worden om een
toestemming schriftelijk te verlenen. Wij rekenen
erop dat u als ouders ons in dit proces
ondersteunt door als dat gevraagd wordt snel een
reactie geeft of u al dan niet toestemming
verleent want een activiteit is immers gauw
voorbij en de toestemming moeten we vooraf aan
u vragen.
In eerste instantie betekent het dat niemand
foto’s van anderen (kinderen, ouders,
leerkrachten) maakt en/of publiceert (Facebook,
of anderszins) zonder toestemming van
betrokkene(n) en leerkracht/directie.
Wat betekent dat dus voor in de toekomst?
1.Wij zullen u dus expliciet vragen toestemming
te verlenen voor het maken van foto’s in
specifieke situaties.
2. Wij vragen u wanneer u foto’s wilt maken, in
wat voor setting / activiteit van de school dan ook,
daarvoor expliciet toestemming te vragen aan de
leerkracht en/of directie. In die gevallen dat er
ouder(s) zijn die geen toestemming hebben
gegeven zullen wij u ook niet toestaan om foto’s
te maken. Mocht u dat toch doen en overgaan tot
“publicatie” dan bent u in principe strafbaar.
Bovenstaande informatie staat waarschijnlijk
nogal ‘juridisch’ beschreven en kan voor uw
gevoel verkeerd overkomen, maar wij worden
door deze nieuwe wetgeving genoodzaakt dit met
u te delen. Wij hopen op uw begrip!

SCHOOLREIS GROEP 1-2.
Ook dit jaar gaat groep 1-2 weer op schoolreis. In
de jaarkalender staat vermeld dat zij op vrijdag 29
juni zullen gaan maar dit klopt niet. De goede
datum is vrijdag 6 juli 2018.

Dit jaar gaan we naar Amerongen naar Boerderij
de Boterbloem. Hier kunnen de kinderen
kennismaken met het boerderijleven en alle
dingen die daar mee te maken hebben.

Zij zullen onder meer : kalfjes voeren, konijnen
knuffelen, boter/ karnemelk maken, ravotten in de
hooiberg, op een koe zitten etc.
Ook kunnen zij spelen in de speelhal met kindveilige
klautertoestellen, een ballenbak, een roddelbaan, de
blokkenhoek en het springkussen.
Binnenkort krijgt u door middel van een extra brief
voor groep 1-2, alle informatie en de kosten voor het
schoolreisje.
PODIUMMORGEN GROEP 1-2
Op woensdag 6 juni  a.s  zal er de laatste
podiummorgen van dit schooljaar zijn. Deze zal
verzorgd gaan worden door de leerlingen van
groep 1-2.
De ouders/ opa’s en oma’s/ en andere
familieleden van deze groep zijn van harte
welkom om te komen kijken.
De kinderen hopen natuurlijk dat er veel publiek
aanwezig zal zijn!!!
SCHOOLKAMPGELD
Wilt u nog even checken of er betaald is?
Wij hebben nog niet van alle leerlingen het geld
ontvangen. Hartelijk bedankt.
Het informatieboekje over het schoolkamp, zal
op maandag 4 juni meegaan met de leerlingen.
Hierin wordt vermeld wat er zoal meegenomen
moet worden.
Heel belangrijk is het om aan de leerkracht door
te geven of uw kind medicijnen gebruikt, een
allergie heeft, of iets anders wat aan de orde
is.(bedplassen, plaswekker, slaapwandelen)
Een verzoek om dit niet op de ochtend van
vertrek door te geven, maar minimaal een week
van tevoren.
De medicijnen graag in een verpakking.
(zakje,doosje voorzien van naam,de tijdstippen).
U kunt alvast een kijkje nemen op
www.hoekelum.nl
STAKING ONDERWIJS
Op woensdag 30 mei is de school gesloten. De
leerlingen zijn vrij. De leerkrachten staken!
Leerkrachten staken voor meer handen in de
klas, de werkdruk, en meer salaris.

Agenda
30 mei staking onderwijs. School dicht.
31 mei sportdag groepen 5 t/m 8
31 mei groep 7/8 11.00 uur aanwezig zijn.
4 juni

informatieboekje schoolkamp mee.

6 juni

podium groep 1/2

11 juni Penseelstreekje nr 17
12 juni groep 7/8 excursie ANR

