Nieuwsbrief mei 2018

Wijziging: de meivakantie voor het nieuwe
schooljaar is gewijzigd!
Regelmatig wordt er verlof gevraagd voor extra vakanties. Hier mag ik helaas geen
vrij voor geven. Wilt u met het plannen van uw vakantie rekening houden met de
vastgestelde vakanties? Op de website kunt u deze ook zien.

OUDERHULP
Wat een heerlijke schoolreis hebben wij gehad met de groepen 3 t/m 8. De kinderen
hebben genoten en de juffen en hulpouders ook. Groep 1-2 is een dag naar het
Beatrixpark geweest en zij gaan nog naar de Speeldernis. Fijn dat de ouderraad zich
weer heeft ingezet om alles te regelen! Wij kunnen echt niet zonder uw hulp. Op
Klasbord wordt regelmatig om hulp gevraagd, wij zijn blij met de ouders die ons helpen!
Wij zijn weer gestart met een nieuw thema. Vraag uw kind maar waar het thema over
gaat of breng uw kind naar de klas dan ziet u het vast.
Wij zijn bezig met de planning voor het nieuwe schooljaar. Heeft u kinderen die nog niet
zijn ingeschreven doe dat dan snel. Wij kunnen dan rekening houden met de planning
van de groepen.

AVG – Privacy
Per 25 mei aanstaande treedt de wet AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) in werking. Deze is vooral
gericht op het verder beschermen van de Privacy van u als
ouders, van onze leerlingen en van medewerkers. Wellicht
heeft u hierover al gehoord in het nieuws of via uw werkgever.
Deze wet geldt voor alle organisaties en stichtingen binnen
Europa en dus ook voor onze school.
Wij zijn druk bezig om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan
deze nieuwe wetgeving en richten ons op de volgende
speerpunten:

1. Bewustwording – het gehele team heeft een training bewustwording gedaan en is op de hoogte
van de nieuwe regels die gelden voor Privacy.

2. Borging – er is een privacy reglement en IBP (informatiebeveiliging en privacy) beleid
opgesteld. Deze is besproken in de GMR en wordt binnenkort gepubliceerd op de website.
Binnenkort wordt ook een sociaal media protocol en een protocol voor datalekken opgesteld
voor alle scholen van Primo Schiedam.

3. Transparantie – U als ouders maar ook onze medewerkers worden op de hoogte gebracht van
de acties en afspraken die zijn gemaakt om goed voor uw Privacy te zorgen.
U ontvangt voor de zomervakantie een kort overzicht met de wijzigingen, zodat u weet wat wij
met uw gegevens mogen doen. Verder wordt u op de hoogte gehouden via de nieuwsbrieven,
website en straks de schoolgids.

4. Wij hebben nog niet van alle ouders een brief met toestemming voor het maken van foto's. Dit
hebben we wel nodig om foto's te plaatsen op de website, in de nieuwsbrief, op Facebook en
Klasbord. Wilt u de brief die meegaat ondertekenen en aan uw kind meegeven? Heeft u al een
brief ondertekend, dan krijgt u niet nogmaals een brief mee.

Ouderontbijt
Komt u ook gezellig op school ontbijten? Op woensdag 30 mei zijn alle
moeders en vaders van onze leerlingen van harte welkom om de dag met
andere ouders te beginnen.
In het kader van vader- en moederdag willen wij u dit graag aanbieden! Met
elkaar in gesprek over de nieuwbouw en wat u en ons bezig houdt.
Komt u ook? Stuurt u even een mailtje naar: t.vedder@loepschiedam.nl, zodat
wij weten hoeveel mensen er komen.
Graag tot woensdag de 30e!
Team basisschool Loep

Voorjaarsvakantie en studieweek
Vakanties en vrije dagen 2017 /

25 februari t/m 8 maart 2019

2018

19 april t/m 3 mei 2019

2 juli t/m 24 augustus

Agenda
- donderdag 17 mei:
schoolreis groep 3 t/m 6 naar

Paas/meivakantie
Hemelvaart
30 en 31 mei 2019

Vakanties en vrije

Pinksteren en studiedag

dagen schooljaar 2018 /

Zomervakantie en studiedagen

10 juni en 11 juni 2019
18 juli t/m 30 augustus 2019

Drievliet

2019

- vrijdag 18 mei

Geen vakanties plannen buiten

groepen 1/2 naar het

deze dagen om.

Beatrixpark

Studiedag

- dinsdag 22 mei

vrijdag 14 september 2018

Op tijd op school

Inspectiebezoek

Herfstvakantie en studieweek

- woensdag 23 mei

15 oktober t/m 26 oktober

We merken regelmatig dat kinderen net na

voetbaltoernooi groepen 3/4

2018

8.30 uur op school komen. Uw kind is dan

rugbytoernooi groepen 5/6

Studiedag

- vrijdag 25 mei

woensdag 21 november 2018

TE LAAT. Zorg dat uw kind op tijd in de

OR vergadering 15.30 uur

i.vm. Kerstviering

groep zit. Wij zijn verplicht om te melden bij

- dinsdag 29 mei

donderdag 20 december vrij

groepen 3/4 naar de bioscoop

vanaf 12.15 uur, 's avonds naar

leerplicht als uw kind belangrijke

- woensdag 30 mei

school van 18.00- 19.30 uur

08.30 uur ouderontbijt

Kerstvakantie

- dinsdag 26 juni

21 december 2018

schoolreis groepen 1/2 naar de

vanaf 12.15 uur

Speeldernis

t/m 4 januari 2019

Oproep

onderwijstijd mist.
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