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Agenda april en mei:
10 april
Schoolfotograaf
16 april
MR-vergadering
17 t/m 19 april
Centrale Eindtoets groep 8
20 april
Koningsspelen en schoolontbijt
27 april
Koningsdag en Zeskamp (11.00 – 16.00 uur, Sportveld de Schutters)
Informatie over Zeskamp via Chantal Franken
28 april t/m 6 mei
Meivakantie
Beste ouders/verzorgers,
In dit Steigerjournaal willen wij u informeren over de volgende zaken:
 Nieuwe leerlinge groep 7
 MR-vergadering
 Schoolfotografie
 Privacywetgeving
Welkom Manon
Groep 7 heeft een nieuwe leerlinge: Manon. Manon heeft 4 april een ochtend meegedraaid in de groep en
zal vanaf deze week (maandag 9 april) een vaste plek hebben op onze school. Manon en haar ouders komen
in Stampersgat wonen. Van harte welkom!
Medezeggenschapsraad
Op 16 april is er weer een MR-vergadering. Indien u punten of vragen heeft, die u tijdens de MR-vergadering
besproken wilt zien, kunt u dit aangeven bij de oudergeleding van de MR: Teun Schetters of Jeroen Heijnen.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 10 april wordt de schoolfotografie verzorgd door Kiek schoolfotografie. Zoals u bekend is, zullen
zowel groepsfoto’s, individuele foto’s als broertjes-zusjes-foto’s worden genomen. Dit zal de gehele ochtend
in beslag nemen. Een paar zaken zijn handig om te weten:
 De kinderen zullen worden gefotografeerd tegen een blauwe achtergrond. Houdt u dus rekening met
kledingkeuze om het Kameleoneffect te voorkomen. Het kinderdagverblijf heeft gekozen voor dezelfde
achtergrond;
 Broertjes en zusjes die niet op school zitten en niet bij de Kajuit al gefotografeerd zijn, zijn welkom om
11.30 uur. Wilt u via het Dorpsplein het gebouw betreden? Alvast dank.
Schoolreis
U bent als ouder bericht over de aankomende schoolreis van groep 3 t/m 7 en de wijze waarop u het bedrag
van 23,50 euro kon voldoen. Wij hadden aangegeven dat wij de betaling voor 6 april verwachtten. Nu
hebben wij nog niet van alle kinderen de betaling binnen. Wilt u dit alsnog z.s.m. voldoen door dit bedrag in
een gesloten envelop voorzien van naam te overhandigen aan de leerkracht van uw kind? Mocht u vragen
hebben over deze betaling of anders, neemt u dan contact op met de leerkracht of de directeur.
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Privacywetgeving
In het Steigerjournaal van 23 maart 2018 hebben wij u al geïnformeerd over de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. Vanaf die datum geldt dezelfde
wetgeving in de hele Europese Unie. Deze wet zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van uw
privacy-rechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties, waaronder scholen.
Als school zetten wij momenteel stappen om deze nieuwe regelgeving voor te bereiden. Eén van deze
stappen is het regelen van specifieke toestemming voor gebruik van beeldmateriaal. U heeft hier een brief
over ontvangen via uw kind en in het Steigerjournaal twee weken terug werd u hierover geïnformeerd.
Heeft u de specifieke toestemmingsverklaring nog niet ondertekend en geretourneerd, dan vragen wij u
vriendelijk dit alsnog te doen.
Op een rijtje:
 Wij publiceren vanaf 25 mei geen foto’s als u als ouder geen toestemming heeft gegeven;
 Wij hebben uw specifieke toestemming van folder tot Facebook in overzicht gebracht;
 Wij zullen z.s.m. alle foto’s op onze website beveiligen achter een portal. U ontvangt als ouder t.z.t een
wachtwoord om toegang tot de foto’s te krijgen;
 Wij bezinnen ons als school op het gebruik van Facebook als platform.
Als school zullen wij jaarlijks terugkomen op uw gemaakte keuze voor het gebruik van beeldmateriaal. U
kunt uw keuze altijd herzien!
Nogmaals: 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. Neemt u contact op met de directeur bij vragen.
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