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Beste lezer,
De tijd gaat snel, het is al bijna 25 mei. Misschien zegt die datum u niet direct iets, hij is voor u en voor ons erg
belangrijk. Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. De AVG wordt ook wel de
privacywet genoemd. Vanaf die dag gelden er strenge regels die de privacy beschermen. We zijn hier op school al
enige tijd achter de schermen mee bezig. Wij bewaren op school veel gegevens over onze leerlingen en ons
personeel. Daar gaan we zorgvuldig mee om. De AVG geeft een aantal strenge regels waar iedereen in Europa aan
moet voldoen. Voor de school betekent de AVG dat wij een beleidsplan moeten opstellen waarin wij beschrijven
hoe wij omgaan met de gegevens die wij op school bewaren. Wij hebben best veel gegevens op school. Van
adresgegevens tot toetsresultaten, van bsn-nummers tot allergie-informatie. De AVG verplicht ons om met u te
delen welke informatie wij bewaren, met welke reden, hoe wij die informatie opslaan (op papier of digitaal) hoe wij
die gegevens beschermen en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Dit alles wordt beschreven in een beleidsplan
dat voor 25 mei in de GMR, de gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de stichting wordt besproken. In
de maanden daarna wordt dit plan uitgewerkt op alle scholen.
Wat betekent dit voor u? Ten eerste zijn er al wat stappen gezet. We hebben u al eerder gevraagd om aan te geven
of wij foto’s van uw kind online mogen gebruiken. Hier zal in de toekomst frequenter naar gevraagd worden. Bij
inschrijvingen wordt geen kopie meer gevraagd van een ID kaart. Belangrijkste verandering op korte termijn is dat
wij ons leerling-administratieprogramma, ParnasSys, voor u gaan openstellen. U krijgt na de meivakantie een mail
met een inlogcode en wachtwoord waarmee u op dit programma kunt inloggen. U kunt daar de gegevens inzien die
wij van uw kind bewaren. Dit gaan we stap voor stap uitbreiden. We
starten met de meest praktische naam-adres-woonplaats gegevens, in de
loop van het jaar krijgt u toegang tot cijfers, toetsresultaten, rapporten en
verslagen. Het doel is zo open en transparant mogelijk de gegevens met u
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te delen. Wordt vervolgd....
•••
Vorige week donderdag hebben we op school het Pasfeest gevierd. Dit
zijn we gestart met een heerlijk Paasontbijt. Ik wil hiervoor de ouderraad
heel erg bedanken. Zij hebben gezorgd voor prachtig gedekte tafels en
een gevarieerde, feestelijke maaltijd. We zijn ook heel blij met de
Hoogvliet. Zij hebben het grootste deel van de maaltijd gesponsord!
Bedankt voor jullie grote bijdrage!
Een groet uit de school,
Cees de Graaf
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3D-printen!
Een aantal leerlingen van groep 8 en meester Jaco hebben onze 3d printer in elkaar gezet. Deze printer werd als
bouwpakket geleverd en het in elkaar zetten was een heel karwei. Samen met meester Jaco is dit gelukt en een
aantal weken geleden kwam de leverancier van de printer hem testen en instructies geven over het gebruik.
Op www.tinkercad.com kunnen leerlingen een account aanmaken om zelf iets in elkaar te zetten en dit te printen.
Dit vergt creativiteit en doorzettingsvermogen. Leuke, zelf ontworpen modellen kunnen geprint worden op school
in het lokaal van meester Gertjan. Kom gerust eens kijken!

Uit groep 7A

Verkeersexamen!!

Na maanden van lessen, oefenen en voorbereiden was het vandaag zover voor groep 7a: het theoretisch
verkeersexamen. Enigszins zenuwachtig kwamen de kinderen vanochtend het lokaal binnen, want het was toch
best spannend. Na een korte uitleg mocht het boekje eindelijk open en konden de kinderen zich buigen over 25
verkeerssituaties. Wie mag er voor? Wat kan je het beste doen? Waar moet je rekening mee houden? Welke fietser
doet het goed? Wat is de veiligste route? De meeste vragen konden ze moeiteloos beantwoorden, maar bij een
enkele vraag moesten ze heel goed nadenken over hoe het zat.
De kinderen hoefden niet lang op de uitslag te wachten, want na de 1e pauze kwam het verlossende woord van de
meester: 'Iedereen is geslaagd!' Daar zijn we ontzettend trots op! Van harte gefeliciteerd!
In mei gaan we voor het praktisch verkeersexamen. Dan gaat groep 7 laten zien dat ze al het geleerde ook goed in
de praktijk kunnen toepassen. Daarvoor wordt natuurlijk nog geoefend, maar we gaan er vanuit dat iedereen
daarvoor met vlag en wimpel zal slagen.

Leestip!!
Een gevoelig verhaal gebaseerd de Watersnoodramp. Bekroond met een Vlag-en-Wimpel en de Thea Beckmanprijs
voor het beste historische jeugdboek.
Als midden in de nacht de storm langs het huis raast, moeten Liesje, Swaan, hun broertje Bert en hun vader en
moeder snel naar zolder. Ze zijn niet veilig voor het water, dat het huis binnenstroomt, zelfs via de brievenbus. Het
wordt steeds enger omdat het water maar blijft stijgen. Als een reddingsboot voorbij vaart, gooit vader zijn twee
dochters er vanuit de dakgoot in. De meisjes belanden in een opvangcentrum en moeten afwachten of ze hun
ouders nog terug zullen zien. Dit prachtige verhaal vertelt hoe kinderen de watersnoodramp van 1953 in Zeeland
hebben beleefd. Achterin het boek staat informatie over diezelfde ramp. Op de
omslagillustratie zie je de reddingsboot bij het huis van Liesje en haar familie.
Prachtig en dreigend. Dit mooi vertelde verhaal brengt voor jongere kinderen deze
nationale ramp veel dichterbij. Emoties als angst, moed en geluk komen uitgebreid
aan bod. Aan het eind wordt informatie gegeven over de watersnoodsramp. Het
nawoord bevat enkele foto's in zwart-wit uit het familiealbum van Lia Gijzel-Soeting
(Liesje), vriendin van de auteur, op wiens ervaring het verhaal gebaseerd is. Sluit aan
bij het venster de watersnood van de geschiedeniscanon. Mooie aanvulling op de
geschiedenisles voor kinderen vanaf ca. 9 jaar.
Geschreven door Selma Noort.
Binnenkort bij ons op school. Schrijversbezoek voor de groepen 5 en 6.

