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Overig

Algemeen
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat op 25
mei de nieuwe wet rondom de privacy is
ingegaan. In de bijlage helemaal
onderaan deze nieuwsbrief kunt u lezen
hoe wij hier als school en stichting mee
om gaan.
Vorige week heeft u van ons het verzoek
gekregen om de enquête over de
schooltijden in te vullen. Wat fijn dat al
zoveel ouders dit hebben gedaan. Heeft u
‘m nog niet ingeleverd? Het kan deze
week nog. In de volgende editie zullen wij
de resultaten met u delen en ook
aangeven welke keus we n.a.v. de
enquête, onze visie en wensen hebben
gemaakt. Een eventuele verandering zal
in augustus 2019 worden ingevoerd.

En dan het echt Nederlandse onderwerp:
het weer! We zijn verwend met prachtig
zonnig weer de afgelopen maand. Om te
werken en leren was het soms zelfs wel
iets te mooi. Met het mooie weer spelen
wij ook buiten, denkt u er aan om uw
kinderen even in te smeren met
zonnebrand voordat ze naar school
komen? En een dopper/flesje met water is
ook altijd fijn. En als het regent, wilt u
dan uw paraplu in het eerste stuk bij de
ingang laten staan? Zo blijft het droog en
veilig in de school.
Cecile Tulen

Schoolfotograaf
Op 4 juni komt de schoolfotograaf langs.
Van 8.30u tot 9.00u is er ruimte voor het
fotograferen van kinderen met
broertjes/zusjes, die niet bij ons op school
zitten. De kinderen waar de
broertjes/zusjes allemaal op onze school
zitten zullen later op de dag gefotografeerd
worden.
Ook worden deze dag de individuele en
klassenfoto’s gemaakt.
10 minuten gesprekken juni
Dit schooljaar gaan we de 10
minutengesprekken in juni (na het 2e
rapport) anders plannen. Er komen geen
inschrijflijsten op de gekleurde muur. We
gaan de gesprekken voeren op basis van
aanvraag. Dit betekent dat de leerkracht
een gesprek bij u aan kan vragen, maar
ook u kunt een gesprek bij de leerkracht
aanvragen. We doen dit omdat we merken
dat we met veel ouders al spreken voor de
rapporten mee gaan, we hoeven zo geen
dubbele gesprekken te voeren.
Wilt u een gesprek bij de leerkracht
aanvragen, dan kan dit t/m 29 juni. De
gesprekken vinden plaats van 2 juli t/m 6
juli (week 27).
Na de vakantie kunt u zich weer
inschrijven voor het start gesprek met de
nieuwe leerkracht(en).
Rapporten
Donderdag 28 juni krijgen alle kinderen
(groep 1 t/m 7) hun rapport mee.
Uit de MR
Elk jaar weer een spannend moment. Bij
welke leerkracht en vriendjes komt mijn
kind in de klas? Dit wordt bepaald in het
formatieplan dat Cecile onlangs naar alle
ouders heeft gestuurd. In de MR
vergadering van 14 mei hebben we het
plan besproken. Hierbij hebben we onder
andere aandacht gevraagd voor groep 3
waar volgend schooljaar 32 kinderen in
zitten. Nieuw in het formatieplan is de
plusgroep voor een halve dag per week. De
MR vindt het positief dat er structureel tijd
wordt vrij gemaakt voor het begeleiden
van kinderen die extra uitdaging nodig
hebben, omdat ze sneller leren dan de rest
van de klas.

Ook de nieuwbouw in Haarzicht is weer ter
sprake gekomen. Er zijn verschillende
scenario’s besproken voor de verdeling van
leerlingen over de twee vestigingen.
Omdat het toekomstige aantal leerlingen in
Haarzicht nog onzeker is, kan de directie
hier nu nog geen besluit over nemen. De
MR heeft Cecile geadviseerd om, ondanks
deze onzekerheid, ouders van de locatie
Kortland te blijven informeren over de
afwegingen die spelen rondom de nieuwe
locatie.
Tot slot hebben we de opzet van de
enquête over het continurooster
besproken. In de volgende vergadering
bespreken we de uitkomsten van de
enquête.
Onderbouw – Groepen 1/2
De laatste periode voor de zomervakantie
is al in volle gang. Na het schoolthema
Archeologie gaan we langzaam over naar
ons nieuwe thema: Op reis naar de
camping.
We zullen onderweg van alles tegenkomen
en bel een: alles wat er voor kamperen
nodig is, zoals een camping uitzoeken en
reserveren, spullen inpakken ‘wat neem je
mee?’, naar de camping reizen, de receptie
op de camping, broodjes bestellen, een
plekje zoeken op de plattegrond, je tent
opbouwen, zelf koken en
afwassen….Hopelijk kunnen de kinderen na
dit project als volleerde campinggasten
met jullie mee op vakantie!
De kinderen mogen zelf weer allerlei
materialen rondom dit thema meebrengen
waarmee we kunnen werken en spelen.
Als u thuis oude doeken of speeltentjes
heeft zouden we die graag willen gebruiken
om de camping vorm te kunnen geven.

Bovenbouw – Groep 8 wint
Rabobank Battle 2018
Woensdag 16 mei heeft groep 8
deelgenomen aan de bankbattle van de
Rabobank.
Sinds 2005 houden de lokale Rabobanken
speciaal voor scholieren van groep 7 en 8
van het basisonderwijs deze wedstrijd.
De bankbattle is een quiz, waarbij door
middel van het internet antwoord op
vragen uit verschillende categorieën
gegeven moet worden. Na het afronden
van alle vragen en opdrachten moet de
kluis worden gekraakt met de verkregen
code. Daarna kan pas de eindopdracht
worden gemaakt. Samenwerken,
informatie opzoeken en verwerken,
strategie en tactiek bepalen spelen een
belangrijke rol tijdens de battle.
De leerlingen van groep 8 hebben de
eindopdracht afgerond in 438 seconden en
werden daarmee de winnaar van 2018.
Zij ontvingen een cheque waarmee ze een
creatieve workshop voor op school kunnen
uitkiezen, verzorgd door De Kunstbende.
Het wordt een workshop improvisatie
theater!
Schoolproject Archeologie Haarzicht
De afgelopen twee weken hebben we met de hele school gewerkt rond het thema Archeologie.
In de groepen zijn lessen gegeven over Archeologie en allerlei kunstwerkjes gemaakt die met
dit onderwerp te maken hebben: duimpotjes, eigen gemaakte filmpjes, tussen Kunst en Kitsch.
Ook hebben alle groepen muziekles gehad over instrumenten en hebben ze zelf instrumentjes
gemaakt van ‘gevonden rommel’.
Alle groepen hebben een bezoek gebracht aan de Archeologische vindplaats Haarzicht. De plek
waar onze nieuwe school wordt gebouwd.
In de witte tent -die daar is neergezet door de projectontwikkelaar- hebben alle kinderen iets
gemaakt wat met de geschiedenis van dit gebied te maken heeft.
Op zondag 27 mei konden alle ouders deze werkjes ophalen in de witte tent. Komende week
worden de werkjes die niet zijn opgehaald op school uitgedeeld aan de kinderen.
Leerlingen uit groep hebben de activiteiten de afgelopen weken gefilmd en zijn nu druk bezig
met het maken van een sfeerfilmpje. Deze ontvangt u zo snel mogelijk.

Geurzakjes gevuld met Lavendel en Havermout. Duimpotjes met afdrukken.

Zoeken met een metaaldetector
naar oude vondsten.

Birgit (van Castellum) geeft een
praktische les op locatie in de witte tent

Zelfgemaakte instrumentjes in de muziekles.
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Bijlage Standaard tekst AVG nieuwbrieven
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, ookwel
de GDPR -General Data Protection Regulation- genoemd) van toepassing. Dat betekent
dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), geldt niet meer. De AVG zorgt onder meer
voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten van betrokken en meer
verantwoordelijkheden voor ons als organisatie.
Ook SPO Utrecht hecht groot belang aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.
Scholen verwerken namelijk veel (bijzondere) persoonsgegevens. Zo heeft de school
leerling gegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden.
De meeste leerling gegevens komen van u als ouder (zoals bij de inschrijving op school),
maar ook leerkrachten en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de
leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens, zoals medische informatie, geregistreerd als dat nodig is voor de
juiste begeleiding van uw kind.
Wilt u meer informatie over hoe SPO Utrecht omgaat met persoonsgegevens? Lees dan
onze privacyverklaring op www.spoutrecht.nl. In deze verklaring wordt uitgelegd voor
welke doelen wij persoonsgegevens verwerken en op welke grondslagen wij dit doen,
welke persoonsgegevens wij verwerken en met wie wij deze persoonsgegevens delen.
Daarnaast kunt u lezen welke rechten betrokkenen kunnen uitoefenen, en bij wie u
daarvoor terecht kunt.
Ons huidige privacy beleid is gebaseerd op de Wbp. Ons nieuwe privacyreglement
(gebaseerd op de AVG), dat alle juridische kaders stelt voor de omgang met
persoonsgegevens, wordt in juni aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) ter instemming voorgelegd. Na definitieve vaststelling vindt u dit reglement ook
op onze website.
Heeft u nog vragen of zijn er onduidelijkheden? Wij willen de aankomende periode
graag met u als ouders ons beleid en de uitvoering daarvan blijven verbeteren. Dit doen
we samen met Medezeggenschapsraden en de GMR, en met de andere scholen binnen
SPO Utrecht.
SPO Utrecht heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De functionaris
Gegevensbescherming houdt binnen SPO Utrecht toezicht op de toepassing en naleving
van de AVG. De contactgegevens van de FG kunt u terugvinden in de privacyverklaring.

