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Belangrijke data:
27 april
30 april – 11 mei
21 mei
25 mei
15 juni en 18 juni
20 juli
23 juli – 3 september

Koningsdag, kinderen vrij
April-Meivakantie (inclusief Hemelvaart)
2e Pinksterdag
Leerlingen om 12.00 uur vrij (1/2 studiedag 7)
Studiedag 8 en 9
Laatste schooldag, leerlingen om 12.00 uur vrijdag
Zomervakantie

Tevredenheidspeiling
Afgelopen week heeft u via de mail een uitnodiging ontvangen voor de tevredenheidspeiling. Naast
dat de ouders/verzorgers deze enquête invullen wordt dit ook op school gedaan door de
medewerkers en door de leerlingen van groep 5-8.
Enkele belangrijke punten over deze enquête:
- In principe vult u de enquête in voor uw oudste kind.
- Bij de vragen over de TSO, staat er i.p.v. ja/nee een – of ++. Als het nee is vult u - - in. Als het
ja is vult u ++ in.
- Mocht u niet de mogelijkheid hebben om de peiling online in te vullen kunt u ook een
papieren versie ophalen bij Sophia (receptie).
U kunt de enquête tot 17 mei 2018 invullen. Alvast hartelijk dank!
Vertrek Nicole, zorgcoördinator bovenbouw
Nicole Feenstra, zorgcoördinator bovenbouw heeft vorige week tijdens een teamvergadering
aangegeven dat zij een andere baan gevonden heeft. Ze wordt ZC-er op een school in Overveen.
Nicole zal per 1 juni starten op haar nieuwe werkplek. Momenteel zijn wij op zoek naar een nieuwe
zorgcoördinator. Uiteraard zullen wij zorgen voor een goede overdracht. Voor nu willen wij Nicole
feliciteren met haar nieuwe baan, uiteraard komen wij later bij u terug wanneer zij daadwerkelijk
afscheid neemt.

Openbare dramalessen voor groep 3 en 4
Mochten jullie in de gelegenheid zijn om een kijkje te nemen in de openbare dramales van juf
Ingeborg bent u volgende week van harte week in het speellokaal. De lessen zijn openbaar, dat
betekent dat er geen voorstelling is maar dat jullie als ‘een vlieg aan de muur’ mogen kijken hoe het
gaat in de les als er drama wordt gegeven. (Liever geen kleine, al lopende kinderen meenemen,
anders kan ik de les niet meer geven, wat jammer zou zijn). Mocht u niet aanwezig kunnen zijn kunt
op afspraak altijd een andere keer komen kijken.
Maandag 23 april 2018
Dinsdag 24 april 2018
3B, juf Carina, 9.00 - 10.00 uur
4A, meester Oscar, 9.00m – 10.00 uur
3A, juf Simone, 10.00 – 11.00 uur
4B, juf Noortje. 10.00 – 11.00 uur
3C, juf Mary, 11.00 – 12.00 uur
4C, juf Robin, 11.00 – 12.00 uur
Andere datum schoolkamp
Zoals de ouders van de groepen 7 en 8 inmiddels al hebben gehoord is de datum van het schoolkamp
verplaatst. Er bleken op de geplande datum veel kennismakingsdagen te zijn van de middelbare
scholen. De nieuwe datum is: maandag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 juli 2018.
Afwezigheid Esther
Wellicht is het u deze week al opgevallen dat Esther van den Berg afwezig is. In verband met een
operatie zal zij ook volgende week niet op school zijn. Veel beterschap en tot na de meivakantie!
Avondvierdaagse De Kraal
De Kraal loopt ook dit jaar weer mee met de avondvierdaagse.
Kinderen uit groep 3-8 kunnen zich tot 26 april inschrijven.
We lopen op 28, 29, 30 en 31 mei. De start zal tussen 17:00 en 18:00
uur zijn bij Sporth al Zeeburg.
Bij de ingang van school hangt een inschrijfformulier. Wie alle dagen
mee loopt verdient een medaille! Ouders die hun kind opgeven, worden geacht zelf ook minimaal
twee van de vier dagen mee te lopen. De bedoeling is dat iedere klas één klassencaptain heeft. Die
regelt het aanmelden bij de sporthal.
Schrijf je naam en telefoonnummer op het inschrijfformulier bij de ingang, dan kom je in de appgroep, zodat we het onderling goed kunnen regelen.
LET OP: INSCHRIJVEN OM MEE TE LOPEN MOET DUS VOOR DE MEIVAKANTIE!
Ouders die met een kleuter mee willen lopen, zijn ook welkom, maar NIET via school.
Dan moet je je zelf aanmelden en ben ben je zelf verantwoordelijk voor je kind.
http://www.avondvierdaagse.nl/agenda-detail/amsterdam-avondvierdaagse-amsterdam-oost-28-5-31-mei-2018
We hopen dat er dit jaar een grote delegatie meeloopt!
Wij hebben alvast een potje met vet op de tafel gezet...
De Ouderraad

Toestemming publicatie foto’s en video’s
Volgende week zult u onderstaande brief via de mail en per brief ontvangen. Wij vragen u deze
brief uiterlijk op vrijdag 18 mei 2018 op school in te leveren.
Beste ouder/verzorger,
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en
lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen
schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch
vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van
uw zoon/dochter met het oog op de nieuwe privacywet. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat
foto’s van uw kind op internet verschijnen.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter. Wilt uw deze brief of antwoordstrook met uw kind meegeven naar school?
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden
gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school
heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het
plaatsen van foto’s en video’s op internet.
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen
soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten
ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.
Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van
de stagejuf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming
vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u
op.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later
moment alsnog toestemming geven.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van …………………………………….. groep ……..
dat foto’s en video’s door [SCHOOL] gebruikt mogen worden*:
 in de schoolgids
 op de website van de school
 in de (digitale) nieuwsbrief
 op sociale-media accounts van de school (Twitter, Facebook) en de schoolAPP
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft
Datum:
Naam ouder/verzorger:
Handtekening ouder/verzorger:

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Vanuit Humanitas: BSO-Kinderen beslissen mee
Bij Kinderopvang Humanitas vinden we kinderparticipatie ontzettend belangrijk. Wij geloven in de
inventiviteit en creativiteit van kinderen en hun recht om mee te beslissen. Zo hebben kinderen in de
regionale kinderraad de mogelijkheid om mee te praten over zaken die er écht toe doen. Binnen elke
locatie is er daarnaast volop ruimte om mee te denken en te doen. Op BSO De Totempaal staat
bijvoorbeeld een bijzondere boom waarvan elk blad een wens is van de kinderen.
Ook in de dagelijkse praktijk is kinderparticipatie binnen de opvang verweven. Op BSO De Totempaal
mogen kinderen zoveel mogelijk zelf kiezen en meedenken. De tijd na school is immers vrije tijd! Hoe
richten we onze ruimte in? En welke materialen en speelgoed zijn gewild? Dat zijn vragen die de
kinderen samen met ons beantwoorden. Daarnaast denken ze mee over de omgangsvormen en
huisregels, hoe we ons dagritme invullen en kiezen ze zelf aan welke activiteiten ze deelnemen.
Kortom, de BSO maken we samen!
Wil je eens een kijkje komen nemen op BSO De Totempaal of op kinderdagverblijf De Kraal? Mail dan
naar svlagen@kinderopvanghumanitas.nl
Rekenraadsel

Oplossingen inleveren bij juf Carolien

Sfeerimpressie Koningsspelen 2018

Met vriendelijke groet,
Esther van den Berg & Aafke Straat

