Nieuwsbrief juni 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
BasisBuren heeft bescherming van kinderen en haar werknemers hoog in het vaandel staan,
uiteraard hoort hier ook de bescherming van persoonsgegevens bij. De daadwerkelijke bescherming
valt of staat met gedrag, wij gaan hierbij uit van vertrouwen en openheid. Te allen tijde doen wij ons
uiterste best om iedereen binnen onze organisatie zo goed mogelijk te beschermen tegen kwade
invloeden.
Mocht er iets zijn wat de bescherming van kinderen, personeel of ouders raakt en waar u vragen,
opmerkingen of klachten over heeft laat het ons weten, dan gaan we in gesprek.
Als school krijgen wij te maken met nieuwe Europese wetgeving rond privacy, te weten de AVG die
per 25 mei 2018 is ingegaan. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is een
start gemaakt met het voldoen aan deze AVG.
Momenteel zijn we o.a. bezig met de volgende zaken:
• invullen van het register verwerkingen;
• bespreken en vragen om instemming aan de GMR en vaststelling door RvT van het
privacybeleid, privacyreglement en privacyverklaring,
• de aanstelling van een Functionaris Gegevensverwerking en Manager IBP
(informatiebeveiliging en privacy),
• een toestemmingsformulier voor gebruik van beeldmateriaal (foto's en video's),
• protocol datalekken en protocol gebruik internet en social media.
‘Verwerking’ heeft alles te maken met de persoonsgegevens die wij zelf, maar ook anderen zoals
softwareleveranciers, verwerken. In het kader daarvan:
• verzamelen en beoordelen we zogeheten verwerkingsovereenkomsten, zoveel mogelijk
conform privacyconvenant 3.0 (https://www.privacyconvenant.nl).
Dit traject zal ertoe leiden dat betrokkenen goed geïnformeerd worden over de privacybescherming
op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school
doet om privacy-risico’s te beperken.

Penningmeester OC
De Oudercommissie van De Wiekslag is nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester!
Aanmelden kan bij Miriam Zondag.
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Juf Nicole

Juf Nicole

Juf Marieke
(onder
voorbehoud)

Juf Marieke is een nieuw gezicht op school en komt op vrijdag in groep 6/7/8 werken. Zij is nu al
werkzaam binnen BasisBuren op De Prins Willem Alexanderschool in Beusichem.
Juf Laura zal op woensdag en donderdag aanwezig zijn als intern begeleider. Zij is verantwoordelijk
voor alles omtrent leerlingenzorg.
Juf Lobke zal op maandag/donderdag, dinsdag en woensdag aanwezig zijn.
Meester Bart zal op maandagochtend, dinsdagmiddag en woensdag aanwezig zijn om voornamelijk
de middenbouwgroep als onderwijsassistent te ondersteunen.
De gymlessen zullen komend jaar weer verzorgd worden door meester Eric. Hij is bevoegd gymleraar
en al jaren werkzaam binnen BasisBuren.
Van juf Netty nemen we helaas afscheid. Zij gaat volgend jaar op De Boogerd aan de slag.

Koffieochtend
Woensdagochtend 13 juni is er weer een koffieochtend van 8.30-9.00 uur. Onder het genot van een
kopje koffie of thee kunt u als ouder met de locatieleider en andere ouders van gedachten wisselen
over verschillende schoolse zaken.
We evalueren deze ochtend het afgelopen schooljaar. Komt u ook? Graag even opgeven bij Lobke.

Verkeersexamen
Op dinsdagochtend 19 juni is het praktijkverkeersexamen voor groep 6/7/8 in Maurik.
De kinderen moeten die ochtend op de fiets op school komen.
De juf fietst met de kinderen mee naar Maurik. We zijn nog op zoek naar een ouder/opa/oma die
ook mee wil fietsen. Opgeven kan bij de groepsleerkrachten.

Schoolreisje
Op woensdag 27 juni gaat groep 1 t/m 5 op schoolreisje naar Schateiland in Zeumeren!
We vertrekken bij school met de bus om 9.00 uur en zullen rond 15.45 uur weer aankomen op
school. De kinderen moeten uiterlijk 8.45 uur op school zijn.
Het lunchpakket en droge kleding meenemen in een rugzak is wel handig. Natuurlijk mag er op deze
dag ook wat gesnoept worden. Ook drinken en wat fruit zal goed van pas komen op deze lange dag!
Geld mag mee. Hierbij denken we aan maximaal 5 euro. Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun
geld en spullen.
Het noodnummer op deze dag is: 06-23425309 (juf Nicole)

Eindfeest
Op woensdagochtend 11 juli is het eindfeest.
Er wordt een leuke vossenjacht gehouden. We zijn nog op zoek naar vossen en begeleiders van
groepjes en wellicht is er iemand die voor ons het eten wil sponseren. Opgeven kan bij juf Nicole of
juf Sharina.
Aan het eind van de ochtend (van 12.00-12.30 uur) zal het bedankmoment voor de hulpouders
plaatsvinden (i.p.v. 6 juli)!

Nog een keertje het vakantierooster 2018-2019...
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart en Pinksteren
Zomervakantie

22-10 t/m 26-10
24-12 t/m 04-01
25-02 t/m 01-03
19-04 t/m 22-04
29-04 t/m 03-05
30-05 t/m 10-06
22-07 t/m 30-08

Studiedagen 2018-2019:
Vrijdag 22-02
Donderdag 18-04
Woensdag 29-05
Woensdag 10-07

Jarige Jobs en Jetten

Devon uit groep 4 op 8 juni
Justin uit groep 2 op 11 juni
Harm uit groep 4 op 25 juni

Belangrijke data (deze kunnen gedurende het schooljaar aangevuld
worden)
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
Donderdag
Maandag
Vrijdag
Woensdag
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

6 juni
13 juni
15 juni
18 juni
21 juni
25 juni t/m
29 juni
27 juni
4 juli
10 juli
11 juli
12 juli

alle groepen
alle groepen
alle groepen
alle groepen
alle groepen
alle groepen

Schoolfotograaf
Koffieochtend (8.30-9.00 uur)
Vrij (studiedag)
Vrij (studiedag)
Rapport mee naar huis
Voortgangsgesprekken

groep 1 t/m 5
alle groepen
groep 8
alle groepen
alle groepen

Vrijdag
Vrijdag

13 juli t/m
24 augustus

alle groepen

Schoolreis
Vrij (studiedag)
Afscheid
Eindfeest en bedankmoment ouders
Laatste lesdag
Continurooster (8.30-14.00 uur)
Zomervakantie

