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JUNI 2018 MEDEDELINGEN/NIEUWSBRIEF
Informatie / data
 Dinsdag 19 juni sponsorloop, 13.00 uur op het veld tegenover Wawollie;
 Zaterdag 23 juni slotfeest: 13.30 – 17.00
 Woensdag 27 juni schoolreisje
 Donderdag 28 juni: 13.00 – 14.00 uur activiteit waarvoor ouders
uitgenodigd worden om te komen kijken
Sponsorloop
Zoals bekend houden we op dinsdag 19 juni een sponsorloop. We gaan met alle
kinderen onder schooltijd (tussen 13.00 en 14.00 uur) proberen zoveel mogelijk
geld te verzamelen.
We gaan rennen op en rond het grasveld tegenover Wawollie.




De groepen 1 en 2 gaan lopen van 13.00 uur tot 13.10 uur. Het rondje is
200 meter.
De groepen 3 en 4 gaan lopen van 13.15 uur tot 13.30 uur. Het rondje is
200 meter.
De groepen 5 tot en met 8 gaan lopen van 13.35 uur tot 13.55 uur. Het
rondje is 300 meter.

Het is de bedoeling dat de kinderen gaan proberen zoveel mogelijk sponsoren te
vinden die een bedrag per ronde dan wel een vast bedrag willen doneren.
Na de sponsorloop kunnen de kinderen het geld ophalen en inleveren op
woensdag, donderdag of vrijdag.
De opbrengst van de sponsorloop willen we besteden voor de extra activiteiten in
verband met het 50-jarig bestaan van de school. Daarover volgt hieronder meer.
We hopen dat veel ouders de kinderen komen aanmoedigen.
Slotfeest
Zaterdag 23 juni vindt het jaarlijkse slotfeest weer plaats. Na een gezellige
gezamenlijke activiteit is er tijd om wat te drinken en te eten. Voor de kinderen
zal er nog wat leuks op het schoolplein staan om zich mee te vermaken.

Tijdens het slotfeest zullen we ook bekend maken wat we onder andere gaan
doen met het geld dat is opgehaald met de sponsorloop.
Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, dan kan dat nog vóór donderdag 21
juni.
De dag begint om 13.30 en zal om 17.00 afgelopen zijn.
Schoolreisje
De sponsorloop is bedoeld om wat extra activiteiten op touw te zetten in verband
met het 50-jarig bestaan van de school. Ëén van die activiteiten is dat we op 27
juni met alle kinderen op schoolreisje gaan.
We houden nog heel even geheim waar we naar toe willen, maar gezellig wordt
het zeker.

Wel moeten we voor dit gezamenlijke schoolreisje nog aan één voorwaarde
voldoen. Van de ouders vragen we een handtekening dat zij akkoord gaan dat
hun kinderen met het schoolreisje meegaan.
In de koffiekamer liggen, per groep, lijsten met daarop de voor- en achternaam,
en de geboortedatum van de kinderen. In het open vakje daarachter kan de
handtekening worden gezet. Hebt u meerdere kinderen op school dan dient u
ook meerdere handtekeningen te zetten.
Vanaf maandag 18 juni kunt u voor of na schooltijd de koffiekamer binnenlopen
om de handtekening te zetten. Wij hopen op uw medewerking en gaan er voor
de kinderen een hele leuk dag van maken.
Activiteit met alle kinderen
Op donderdag 28 juni zullen we in het kader van het 50-jarig jubileum een
gezamenlijke activiteit op school hebben. Wat we precies gaan doen houden we
nog even geheim.
Wel willen we u vast uitnodigen deze middag vrij te houden, zodat u van 13.00 –
14.00 op school kunt komen om mee te genieten van de opbrengsten van de
dag.
We hopen velen van u dan te zullen zien!
Groepsindeling
We hebben ons al meerdere keren gebogen over de groepsindeling voor het
volgend schooljaar. De invulling is voor een groot gedeelte uitgewerkt. Op 25
juni is er een bespreking met de medezeggenschapsraad over ons voorstel.
Bij goedkeuring wordt in dezelfde week de groepsindeling naar u toegezonden.
School T-shirts
Vóór we op schoolreisje gaan moeten alle school T-shirts die met de avond 4daagse gedragen zijn, weer (ongewassen) op school ingeleverd worden. Wij
zorgen ervoor dat ze gewassen worden, zodat ze op 27 juni weer schoon aan
kunnen.

Kleding
Helaas gebeurt het de laatste tijd te vaak dat kinderen kledingstukken
kwijtraken. Dit gaat zelfs om jassen en broeken.
We willen u daarom vragen om de naam van uw kind de kleding te vermelden.
Daarnaast zou het fijn zijn als u merkt dat uw kind met een kledingstuk
thuiskomt dat niet van hem of haar is, dat weer meegeeft naar school.
FBK-games 2018
Vandaag heeft groep 7/8 gesport in het Fanny Blankers Koen stadion in Hengelo.
Tijdens de FBK-games mochten de leerlingen verschillende onderdelen
beoefenen.
Ze begonnen met kogelstoten, daarna hordenlopen, speerwerpen, 60 meter
sprint en als laatste was het onderdeel verspringen.
Helemaal aan het eind was er nog de estafette tegen de andere scholen die
aanwezig waren. Helaas werd deze wedstrijd niet gewonnen, maar dat mocht de
pret niet drukken. Heerlijk gesport allemaal!

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Met ingang van 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van kracht. Het spreekt voor zich dat er om deze wet goed na te leven een
aantal dingen moeten worden gewijzigd. Natuurlijk geldt dat ook voor onze
school.
Het is altijd gebruikelijk geweest om opnames (foto’s en soms video’s) te maken
van verschillende schoolse activiteiten. Ook uw zoon of dochter kan op dit
beeldmateriaal te zien zijn. Wij gingen daar al zorgvuldig mee om, maar dat
beleid wordt nu verscherpt door de wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten
voldoen.
De nieuwe wet verplicht ons om ieder schooljaar opnieuw toestemming te vragen
voor het maken en delen van beeldmateriaal en daarnaast voor het delen van
gegevens met anderen. U kunt daarbij denken aan de namenlijst van iedere
groep, informatie delen met de intern begeleider, met de logopediste en andere
school ondersteunende instanties.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u hierover een schrijven en een
toestemmingsformulier.
Zoals bekend valt onze school onder de Stichting Keender. Vanuit onze stichting
wordt op dit moment gewerkt aan een document ‘Privacy op School’. Dit
document is in concept samengesteld en wordt nu door diverse geledingen
binnen Keender kritisch bekeken. Zodra het concept definitief is krijgt u het
document toegezonden.
Studiedag
Afgelopen vrijdag, 8 juni, hadden de kinderen vrij vanwege een studiedag van
het team. Samen hebben we gewerkt aan en gesproken over een heleboel
onderwerpen. Dit waren onder andere:
 Het nog beter afstemmen van het leerstof aanbod en de kinderen en hoe
dit vast te leggen zodat er minder administratieve werkdruk ontstaat.
 Het inhoud geven aan extra taalactiviteiten op school.
 Het evalueren van het afgelopen schooljaar.
 Vooruit kijken naar het schooljaar dat komt.
Praktisch verkeersexamen
Donderdag 24 mei hebben de kinderen van groep 7 en 8 het praktisch
verkeersexamen gedaan. Na een rondje door Haaksbergen zijn alle kinderen
geslaagd! Gefeliciteerd allemaal!
Staking 30 mei 2018
Op woensdag 30 mei was onze school gesloten i.v.m. de estafettestaking binnen
het onderwijs.
Tijdens deze dag was er een manifestatie op de Beestenmarkt in Deventer. Vele
leerkrachten uit de provincie waren hier aanwezig. Ook waren er binnen onze
stichting verschillende teams die deels aanwezig waren.
Het was een mooie interactieve manifestatie, waarbij er verschillende sprekers
waren van onder andere de vakbond: CNV en AOB.
Vanuit onze school was de volgende vertegenwoordiging aanwezig:

