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Dit is de tweede nieuwsbrief van dit
schooljaar. Inmiddels is het november en de
school is al in de sfeer van het gezellige
Sinterklaasfeest. In de groepen is iedereen
lekker aan het werk en voordat we het weten
is de december maand weer daar. En dan is
het zo 2020 en starten we een instroomgroep.
Daarover leest u meer in deze nieuwsbrief.
Daarnaast informatie over het trakteren op
school, een vraag aan u als u met ons
correspondeert, fotograferen op de Speelhoeve en de AVG-wetgeving en nog enkele
berichten van externen. Natuurlijk ontbreekt de agenda niet, checkt u even of alles nog
goed in uw agenda staat? Alvast bedankt en veel leesplezier.

AGENDA:
18-11
21-11
26-11

Studiedag, groepen 1-8 vrij
Klankbordgroep
Leerlingenraad

5-12
6-12
19-12
20-12
23-12 t/m
05-01
08-01
10-01
13-01
17-01
28-01
30-01

Sinterklaasviering. Groep 1-8 om
12.00 uur uit.
Studiedag. Groep 1-8 vrij
Kerstviering 17.30 – 19.00 uur
Groep 1-8 om 12.00 uur uit
Kerstvakantie
Hoofdluiscontrole
Spelletjesmiddag
OR-vergadering 20.00 uur
Gr. 1-2 vrij
Gr. 1-8 om 12.00 uur uit
Klankbordgroep

Per abuis
In nieuwsbrief nummer 1, die we u begin oktober mailden, is per abuis een vacaturetekst
opgenomen. Deze tekst hoort niet in onze nieuwsbrief en dit had niet mogen gebeuren.
Onze excuses hiervoor.
Naam bij correspondentie
We willen u vragen om de naam van uw kind en in welke groep het zit te noemen bij de
correspondentie met ons. Wanneer wij een e-mail ontvangen met alleen uw voornaam, heeft
u een mailadres zonder uw achternaam erin of heeft u een andere achternaam dan uw kind,
dan is het vrijwel onmogelijk voor ons om erachter te komen bij welk kind u hoort en dus om
welke groep of leerkracht het kan gaan.

Trakteren
Bij de start van het schooljaar is er veel te doen
geweest rondom het trakteren op school.
Voor alle duidelijkheid: de Speelhoeve is geen
‘Gezonde school’. Dit is een soort keurmerk dat je
ontvangt als je aan een aantal voorwaarden
voldoet. We hebben als school niet de wens aan
dit keurmerk te voldoen.
Wel vinden we het belangrijk dat kinderen
gezond eten en snacken. Al zolang als we het ons
kunnen herinneren, eten alle kinderen fruit als
tien-uurtje. En ook bij de invoering van het vijfgelijke-dagen model zijn we gegaan voor een gezonde lunch zonder snoep en koek.
Wat het trakteren van de kinderen betreft willen we hierbij aansluiten. Op onze school
trakteren kinderen geen snoep of koek (dus geen zaken die uit het snoep- of koekschap van
de supermarkt komen). Zo zorgen we er met elkaar voor dat kinderen leren dat gezonde
dingen trakteren en eten ook heel feestelijk is. Bovendien hebben ouders hierdoor zelf
zeggenschap over de hoeveelheid die hun kind snoept.
Als school maken we voor feesten zoals bijvoorbeeld een jubileumviering (eens in de vijf
jaar) of een Sinterklaasviering graag een uitzondering.
Instroomgroep en aanmelden nieuwe leerlingen
Vanaf maandag 6 januari 2020 start op de Speelhoeve een
instroomgroep. Alle leerlingen die na half november en tot eind
mei vier jaar worden, starten in deze groep. Op dit moment staat
de vacature voor een leerkracht uit, we zijn benieuwd hoeveel
belangstelling er voor is. Mocht u nog iemand kennen die
bevoegd is en (ander) werk zoekt, geef het dan door. De
vacature is te vinden op de site van MeesterBaan.
Ook zijn we benieuwd of alle kinderen al zijn aangemeld. Zijn er
nog broertjes of zusjes die binnenkort vier jaar worden? Of kent u nog kinderen in uw
omgeving die nog geen school hebben gekozen? Op onze website staat het
aanmeldformulier, dat u volledig digitaal kunt invullen en versturen. U kunt natuurlijk ook
altijd een aanmeldformulier op school ophalen en deze handmatig invullen en weer op school
afgeven.

Fotograferen op de Speelhoeve
In mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan die
consequenties heeft voor het delen van privacygevoelige gegevens, waaronder
persoonsgegevens zoals foto’s. Om de privacy van onze leerlingen te waarborgen
gelden er strenge regels. We houden u graag op de hoogte van het proces rondom
het verfijnen van de wijze van het delen van foto’s op onze school.
We vragen ouders met klem om zeer terughoudend te zijn in het maken van foto’s rondom
de school, denk aan het ontvangen van Sinterklaas en de carnavalsoptocht. Het delen van
deze foto’s op social media is verboden wanneer er andere personen dan het eigen kind op
de foto’s staan. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de ouders.
Hoe kunnen we dan toch tegemoet komen aan het delen van foto’s uit de schoolomgeving?
Foto’s die op of rond school gemaakt zijn, kunnen worden gedeeld in onze school-app Parro,
waar foto’s beveiligd zijn opgeslagen.
- We spreken af dat de groepscontactouder (GCO) in de groepen foto’s mag maken.
Hij of zij is door de leerkracht op de hoogte gesteld welke kinderen niet op de foto
mogen. Andere (aanwezige) ouders maken geen foto’s. De gemaakte foto’s worden
door de groepsleerkracht gedeeld op Parro, ons beveiligd communicatiemiddel.
- Bij het vieren van een verjaardag in groep 1/2, mogen de ouders een foto maken van
hun jarige kind in de klas. Op deze foto staan geen andere kinderen. Verder worden
er geen foto’s gemaakt.
- Leerkrachten kunnen af en toe wat foto’s maken van werkjes van kinderen of een
sfeerfoto van de groep. Ze kunnen de foto’s met u delen via Parro.
Met deze afspraken verwachten we dat iedereen zich erin kan vinden en dat we zo met
elkaar ervoor zorgen dat we ons aan de privacywetgeving houden.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming
De wet AVG schrijft voor dat het belangrijk is om expliciet toestemming te vragen aan
ouders van minderjarigen voor het gebruik van bepaalde persoonsgegevens van uw kind. U
kunt in Parro aangeven welke privacyvoorkeuren u heeft. We vragen jaarlijks uw aandacht
voor het invullen dan wel checken/herzien van de privacy-voorkeuren voor uw kind(eren).
U kunt per kind aangeven waar u wel en geen toestemming voor geeft in Parro via
'Instellingen / mijn Profiel / mijn kinderen / ooo / open instellingen / privacyvoorkeur
aangeven'. Wilt u foto’s van uw kind kunnen ontvangen in Parro, let er dan op dat u
toestemming geeft voor “Beeldmateriaal Parro”. Loop gerust even binnen mocht u hulp
wensen met het invullen.
Zet hem alvast in de agenda: Pakjeshuis Wijchen.
Een leuke middag voor kinderen!
De kinderen kunnen voor een klein bedrag meedoen aan
diverse activiteiten in de Huiskamer van ’t Mozaïek. Sint
en Piet zijn uiteraard aanwezig voor een foto.
Meer info volgt snel!

Datum: woensdag 27 november
Tijd: 14:30 uur tot 16:30 uur
Prijs: €2,- voor kinderen van 1 tot 12 jaar
Tickets aan de kassa te koop.

Bericht van wijkvereniging Wijchen-West

