Nieuwsbrief 2
11 oktober 2019
Beste ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar.
AVG (algemene verordening gegevensbescherming)
In 2018 bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of bij de
inschrijving van uw kind op school, hebben wij aan alle ouders toestemming gevraagd voor
het gebruik van foto’s / beeldmateriaal van uw zoon/dochter.
Ouders mogen ten allen tijde de toestemming die ze hebben gegeven weer intrekken. Dit
betekent dat onze school vanaf het intrekken van de toestemming, geen foto's meer mag
publiceren van die leerling. Foto's die eerder zijn gebruikt mét toestemming, hoeven niet
direct te worden verwijderd. Die foto's zijn namelijk geplaatst mét toestemming van de
ouders. Als u de toestemming wilt intrekken moet u dit melden bij de directie.
Andersom is natuurlijk ook mogelijk, als u eerder geen toestemming heeft verleend voor het
gebruik van foto’s/ beeldmateriaal, maar u wilt de toestemming nu wel verlenen, meld dit
dan bij de directie.
Nieuws uit groep 3
Inmiddels zijn we al een aantal weken enthousiast aan het werk in groep 3. We hebben al
veel letters geleerd en kunnen al heel mooi schrijven. Intussen kunnen we de getallen
schrijven en werken we in echte rekenschriften. De kinderen willen dit dolgraag aan jullie
laten zien. Daarom organiseren de juffen van groep 3 iedere maand een "inloopkwartiertje"
aan het begin van de ochtend als de school in gaat*. U mag dan met uw zoon of dochter
mee de klas in. Zij zullen dan zelf laten zien wat ze al allemaal kunnen.
* datums zijn al aan de ouders van leerlingen uit de groepen 3 doorgegeven.

Bericht vanuit de MR
De MR wilt u graag op de hoogte brengen van de missie die zij voor dit schooljaar opgesteld
hebben.
- De MR is betrokken bij de werving van de nieuwe directeur.
- De MR wil graag een goede relatieopbouw tot stand brengen met de nieuwe schooldirectie
(directeur en adjunct-directeur) door goede samenwerking waarin gestreefd wordt naar
aanvulling en goede onderlinge communicatie in het belang van school, team, leerlingen en
ouders op weg naar toekomstig onderwijs.
-De MR onderzoekt de eigen communicatie effectiviteit aan ouders.
- De MR volgt met aandacht de verdere ontwikkelingen op het gebied van het uitbouwen en
structureren van het IKC (Integraal Kind Centrum).

Klasbord
Ontvang een bericht, foto, video of oproep uit de klas van uw zoon of dochter direct via de
app of de klasbord website (ideaal toch?!). Met klasbord houden de leerkrachten u
betrokken op een leuke en directe manier van activiteiten binnen (en buiten) de klas. De
privacy wordt gewaarborgd want klasbord is een afgeschermde omgeving. Om een klas te
kunnen volgen heeft u een unieke klascode nodig en goedkeuring van de leerkracht. U heeft
de klascode al van de leerkracht van uw zoon of dochter ontvangen. Mocht u hem toch kwijt
zijn, stuur een berichtje naar de leerkracht en meld u snel aan zodat u niks mist en van alles
op de hoogte blijft.
Week tegen pesten
In de week van 23 t/m 27 september was het ‘de week tegen
pesten’. Dit jaar met het thema: ‘wees een held, met elkaar’. We
hebben deze week veel aandacht besteed aan pesten. De methode
KWINK heeft een oplossingsgerichte aanpak ontwikkeld om
leerlingen een rol te laten spelen in de aanpak tegen pesten.
Vervolgens zijn er in de klassen praktische werkvormen toegepast
rondom het aanpakken van pestproblematiek.
Opening Kinderboekenweek
Dinsdag 1 oktober hebben wij de opening gehad
van de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is
‘Reis mee!’. De groepen 1-2 hebben mogen
kijken naar een toneelstukje gespeeld door juf
Carine en juf Linda. Het toneelstukje ging over
het boek ‘Boer Boris gaat naar oma’ van Ted van
Lieshout. Boris ging op bezoek naar oma in Den
Haag met o.a. de sprinter, intercity en tram. Hij
bracht appels, peren en pruimen. Het leek wel
alsof Boris ook in de klassen is geweest want na
de voorstelling lagen deze ook in de klassen om
te proeven!
De groepen 3 t/m 8 hebben
gezamenlijk een lied gezongen en
verwelkomden een groep reizigers
op het plein. Deze groep reizigers
hebben veel landen afgereisd en
brachten voor iedere groep een
koffer mee. In de koffer zat een boek
voor de klas en iets van het land
waar de koffer is geweest.

Aandachtspuntjes
- Honden op het plein. Ik wil u vriendelijk verzoeken om niet met uw hond op de plein te
staan. Het is bij het uitgaan van de school erg druk en er zijn kinderen die bang zijn voor
honden. Wilt u uw kind toch met de hond ophalen dan graag met uw hond buiten het hek
blijven staan of op het trottoir langs het grote plein
- Roken op het plein. Op de pleinen hebben wij geen borden waarop staat aangegeven dat
ons schoolterrein rookvrij is. Wel willen wij graag het goede voorbeeld geven. We vragen u
als ouder dan ook om niet te roken op de schoolpleinen.
- Verkeersveiligheid. Voor en naschooltijd worden veel kinderen met de auto gebracht of
opgehaald. Drukte en verkeerd geparkeerde auto’s kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties.
Wilt u erop letten dat de veiligheid niet in het geding komt?
- Ziekmelding. Als uw kind door ziekte of andere oorzaken niet op tijd of helemaal niet op
school komt, verzoeken wij u ons te bellen voor aanvang van de lessen (dus voor 8:25 uur).
- Fietsjes en stepjes. Op het grote plein hebben wij een groot fietsenrek. Wij vragen de
kinderen de fietsen daar netjes te parkeren maar dit geldt ook voor stepjes en
kleuterfietsjes. Deze graag ook daar parkeren en vastmaken met een klein slotje o.i.d. en
geen gebruik te maken van de hal of de fietsenstalling voor het personeel.
Bericht vanuit de ouderraad
We zijn als ouderraad op zoek naar vrijwilligers.
Wat houdt vrijwilligerswerk bij de Ouderraad in:
Dat we mensen in de gelegenheid willen stellen om te helpen bij activiteiten zonder de
verplichtingen van de maandelijkse vergaderingen die de ouderraad heeft.
De Ouderraad zorgt voor alle voorbereidingen van de activiteiten die we organiseren en we
zullen aan onze vrijwilligers hulp vragen bij de uitvoering van de activiteit op de dag zelf.
Lijkt u het leuk om de Ouderraad te helpen bij de activiteiten geef u dan op als vrijwilliger
via: OUDERRAADPWVO@HOTMAIL.COM
Activiteiten
Vrijdag 1
november
Vrijdag 1
november
Woensdag 6
november
Donderdag 7
november
Maandag 11
november
Dinsdag 19
november
Vrijdag 22
november
Donderdag 28
november
Dinsdag 3
december

Speelgoeddag kleuters
Groep 8 Land van Saeftinghe
Voorleeswedstrijd groep 3 t/m 8
Activiteit ouderraad groep 5 t/m 8
Activiteit bachtendieke ‘samen digitaal’ groep 4b
Kleding inzamelingsactie ‘bag2school’
1e rapport mee naar huis groep 3 t/m 8
Facultatieve ouderavond
Sinterklaas op school

Vrijdag 6
december
Maandag 16
december
Donderdag 19
december
Vrijdag 20
december

Speelgoeddag kleuters
Kerstkaarten brengen naar bachtendieke, groepen 3
Kerstviering
Vrij

Bijlage
Geen
Met vriendelijke groet,

Team Prins Willem van Oranjeschool

