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Dit is de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar.
We zitten in de week voor de
carnavalsvakantie en voorbereidingen voor
een gezellig carnavalsfeest op school zijn in
volle gang. De Cito’s zijn achter de rug, alle
ouder- en driehoeksgesprekken zijn gevoerd
en de leerkrachten stellen weer plannen op
voor de komende tijd. In deze nieuwsbrief
hebben we een aantal belangrijke zaken om
met u te delen. Zo berichten we u over het
fotograferen op school, het Open podium en het ondertekenen van documenten. Ook
herinneren we u aan het invullen van de oudervragenlijst. We wensen u veel leesplezier
en voor straks alvast een heerlijke vakantie.

AGENDA:
01-03
04-03 t/m
08-03
13-03
15-03
25-03

Carnavalsviering
Voorjaarsvakantie
Hoofdluiscontrole
School dicht ivm staking
leerkrachten
Groep 1-2 vrij ivm studiedag
08-04
12-04
15-04
16-04 t/m
17-04
19-04
22-04 t/m
03-05

MR- vergadering
Koningsspelen, groep 1-2 om
12.00 uur vrij
OR- vergadering
Eindtoets IEP groep 8
Groep 1-8 vrij ivm studiedag
meivakantie

Niet vergeten… Op vrijdag 15 maart is de school dicht.
Het team van de Speelhoeve staakt voor het aanpakken van het
lerarentekort!

Oudervragenlijst Kans & Kleur
Graag herinneren wij u nogmaals aan de vraag om een korte vragenlijst in te vullen. Het
gaat om een vragenlijst voor ouders over veiligheid op de Speelhoeve. U heeft hiervoor een
mail ontvangen op 12 februari j.l. rond 13:00 uur.
Om de resultaten op de vragenlijst geldig te laten zijn, hebben we een minimale respons van
30% nodig. Op dit moment heeft 23% van alle ouders de vragenlijst ingevuld, dat is dus nog
niet voldoende. De vragen gaan over de Speelhoeve, onder andere over de
veiligheidsbeleving, het welbevinden en de fysieke, sociale en psychische veiligheid van uw
kind. Het is voor ons erg belangrijk om uw mening te weten. Alvast bedankt voor uw
medewerking.

Fotograferen op school
Graag maken we met alle ouders en verzorgers van de
Speelhoeve de afspraak dat er op school geen foto’s of
filmpjes meer gemaakt worden. Dat betekent dat er
tijdens activiteiten in en om de school en ook tijdens
excursies en schoolreisjes door niemand meer
gefotografeerd gaat worden. Ook niet door medewerkers
van de school. U zult in de toekomst gaan ervaren dat er
geen foto’s meer op facebook komen.
We hebben te maken met een nieuwe werkelijkheid.
Namelijk dat het maken van foto’s in alledaagse situaties
niet meer vanzelfsprekend is. Door de nieuwe wetgeving rondom privacy is er een proces
van bewustwording in gang gezet. Het gaat er om dat iedereen persoonlijk beslist over het
wel of niet op de foto komen. Voor iedereen persoonlijk geldt dat je privacy-voorkeuren
aangeeft en dat we deze voorkeuren van elkaar respecteren.
Op de basisschool is het onmogelijk om te allen tijde tegemoet te komen aan ieders privacyvoorkeur. Onze basis werkzaamheden is goed onderwijs geven. Daar hoort niet bij dat we
onze tijd besteden aan het uitzoeken van foto’s waarop slechts kinderen staan waarvoor wel
toestemming is gegeven.
Als ouders in de school foto’s maken (of filmen), is ook niet te garanderen dat er alleen
kinderen in beeld komen waar toestemming voor is gegeven.
Om te voorkomen dat er in de ene groep wel foto’s gemaakt gaan worden, omdat iedereen
toestemming geeft en in de andere niet, gaan we voor de afspraak dat we helemaal niet
meer fotograferen of filmen.
Het maken van een foto of filmpje is een eigen leven gaan leiden. Iedereen heeft immers
een foto- en filmtoestel op zak. Nog niet zo lang gelden was dit niet zo. In die tijd hadden
ouders geen uitgebreide beeldrapportages van wat er op school gebeurde. Naar die tijd gaan
we weer terug.
We rekenen er op dat iedereen zich aan deze afspraak gaat houden en dat we elkaar er aan
helpen herinneren als we het even vergeten zijn. Alvast bedankt!

Open podium
In de tweede nieuwsbrief van dit jaar schreven we
dat er nog geen nieuw plan was ter vervanging van
het Speelhoevepodium. Wel staat er twee keer
‘Open podium’ opgenomen op de kalender voor
ouders. De tweede datum is 29 maart. Ook voor
deze datum is er nog geen plan. Er zal op 29 maart
dan ook geen ‘Open podium’ zijn.
Wat we in de toekomst willen wat betreft lessen in
drama, muziek en dans, gaan we intern met het
team bespreken. Wat daar uitkomt zullen we dan
met u communiceren.
Het ondertekenen van documenten
Vanaf nu zal steeds vaker aan ouders gevraagd worden om documenten te ondertekenen.
Het is de bedoeling dat, wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, er een plan
van aanpak gemaakt wordt door de leerkracht. In veel gevallen zal de leerkracht dit plan van
aanpak met de ouders bespreken. Als u het plan met de leerkracht besproken heeft, zal deze
u vragen er een handtekening onder te zetten. Daarmee is in het dossier duidelijk dat het
met u besproken is. We willen daarmee vooral voorkomen dat ouders niet op de hoogte zijn
van een plan van aanpak. Voor u is dit een zekerheid, zodat u ervan uit kunt gaan dat een
eventueel plan van aanpak voor uw kind altijd met u besproken wordt.

