Sinterklaasviering
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Sinterklaasviering
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Studiedag, alle leerlingen vrij

Op woensdagmorgen, 5 december, brengt
Sinterklaas een bezoek aan onze school. Ook zal
hij met zijn pieten langskomen in alle groepen.
De kinderen mogen die ochtend verkleed als Sint
of Piet naar school komen. We hopen op een
gezellige ontvangst en ochtend. Ouders, Opa’s en
oma’s zijn welkom om om 8.30 uur op het
schoolplein te komen kijken.
Op vrijdag 7 december mogen alle kinderen van
groep 1 t/m 4 een cadeautje van de Sint mee
naar school nemen. Zorgt u ervoor dat er geen
(losse) onderdeeltjes kwijt kunnen raken?
Alvast bedankt namens de Sintcommissie.
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Kerstviering
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Op donderdag 20 december gelden er andere
schooltijden. De ochtend blijft hetzelfde van 8.30
tot 11.45 uur. ’s Middags komen de kinderen pas
om 17.00uur naar school voor de kerstviering.
Deze duurt dan tot 19.30 uur.
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We starten om 17.00 uur met het kerstbuffet. Alle
kinderen nemen dan wat lekkers mee. De
intekenlijsten hiervoor hangen vanaf vrijdag 7
december klaar bij elke groep.
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Het is de bedoeling dat er van ieder kind iets
ingevuld wordt op de lijst.
Let u op de aantallen. Als iedere leerling voor alle
klasgenoten iets meeneemt hebben we te veel.
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Avond Kerstviering
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Alle leerlingen ’s middags vrij
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Start Kerstvakantie tot 6 januari ’19
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1e Kerstdag

26

2e Kerstdag
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Oudjaarsdag

Na het kerstbuffet gaan we in een
lampionnentocht een kerstgroet brengen bij de
‘’Eekhof” en de “Vossenberg”. Rond 19.00 uur
verwachten we de leerlingen weer terug op
school, waar we afsluiten met kerstliedjes bij de
zandbak.
Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom om
onder het genot van een
warm drankje de
leerlingen op te wachten
en samen de avond af te
sluiten. Rond 19.30 uur
is de avond afgelopen.
Voor alle leerlingen
begint op vrijdag 21
december om 11.45 uur
de vakantie.

Juvans Training
Op maandag middag 28 januari start Juvans
de Power Kidzzz training.
Een sociale vaardigheidstraining voor kinderen
van 9 tot 12 jaar met fysieke oefeningen en
waarin de ouders ook betrokken worden.
Dit programma leert kinderen:
* positief om te gaan met andere kinderen
* voor zichzelf op te komen
* niet weg te lopen voor lastige situaties
* minder bang te zijn
* weerbaarder te worden
In de bijlage vind je de flyer met meer informatie.
Aanmelden kan tot 21 december bij Suzan
0651866628 of Cindy 06-12054156

Eindejaarsgroet
Het gehele team van onze school wens jullie
allemaal een fijne Sinterklaastijd en Kerstvakantie
toe, gezellige dagen en een mooie afsluiting van
2018.
Graag zien we iedereen gezond en wel op 7
januari terug op school.

Gevolgen privacywetgeving AVG
Sinds mei van dit jaar is de privacywetgeving AVG
van kracht. De gevolgen hiervan heeft u
waarschijnlijk inmiddels ook ervaren.
Voor ons als school heeft deze wetgeving de
nodige gevolgen. Zo mogen wij adres- en
telefoongegevens van de klasgenoten van uw
kinderen niet meer met u delen. Wanneer uw kind
af wil spreken zult u als ouders dus zelf gegevens
uit moeten wisselen.
Ook wat betreft het maken van foto's en filmpjes
is de regelgeving aangescherpt. Aan het begin
van het schooljaar is uw toestemming gevraagd
betreffende het maken van foto's/filmpjes en het
plaatsen hiervan op klasbord.
U als ouder/verzorger willen we nadrukkelijk
vragen het maken van foto's en filmpjes op school
zoveel mogelijk te beperken. Tijdens vieringen
zorgen wij er als school voor dat er foto's
gemaakt worden. Wanneer u toch foto's maakt,
bijvoorbeeld bij de verjaardag van uw kind,
beperk dit dan zoveel mogelijk tot uw eigen kind.
Tevens vragen wij u zorgvuldig om te gaan met
het delen van foto's op social media, waarop ook
andere kinderen staan. Niet alle
ouders/verzorgers willen foto's/filmpjes van hun
kind op social media. We vragen u dit te
respecteren.
Voor foto's die in opdracht van school in de krant
geplaatst worden is altijd toestemming aan de
ouders gevraagd. Wanneer een krant foto's
plaatst van een evenement waar we als school
aan deelnemen, zoals bijvoorbeeld de
Carnavalsoptocht, zijn we hier niet
verantwoordelijk voor. Dit komt doordat dit onder
evenementen valt en op de openbare weg plaats
vindt.
Naast bovengenoemde zaken brengt de AVGwetgeving nog meer veranderingen met zich mee.
We streven er naar hier zorgvuldig mee om te
gaan en u te informeren over zaken die voor u
van toepassing zijn.

Om vast te noteren:
- 15 jan. Groep 5 naar het museum
- 16 jan. Schoolfotograaf
- 22 jan. Studiedag

