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Dit is de eerste nieuwsbrief van dit
bijzondere schooljaar. Bijzonder omdat de
coronacrisis nog niet voorbij is en we het
liefst de school draaien alsof er niets aan
de hand is. We willen dan ook heel graag
vooral de kinderen het gevoel geven alsof
alles is zoals het hoort te zijn, zodat ze
genieten van een onbezorgd schoolleven.
Met elkaar kunnen wij dat voor onze
kinderen realiseren en dat voelt goed.
In deze nieuwsbrief breng ik u op de
hoogte van enkele personele wisselingen,
vertellen we iets over de start van het schooljaar en over de opbrengst van de
taartenwedstrijd. Daarnaast kunnen de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 zich weer
aanmelden voor de typcursus en zijn er berichten van anderen dan de school. Natuurlijk
ontbreekt de agenda niet. We wensen u veel leesplezier.
AGENDA:
Vanaf 07-09
11-09
18-09
21-09
29-09
30-09

Driehoekgesprekken
Groepen 1-2 vrij
Groepen 1-8 om 12 uur uit
Groepen 1-8 vrij i.v.m. studiedag
Schoolfotograaf
Start Kinderboekenweek
01-10
02-10
06-10
06-10
16-10
19 t/m 2310
28-10
30-10

Klankbordgroep
Groepen 1-2 vrij
Leerlingenraad
MR-vergadering
Groepen 1-8 vrij i.v.m. studiedag
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Spelletjesmiddag
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Personele ontwikkelingen
Er zijn een paar ontwikkelingen op het gebied van personeel, die we met u willen delen:
Dasha Janssen heeft een andere baan en gaat per 15 september na ruim 13 jaar de Speelhoeve
verlaten. Naast een uitstekende leerkracht en een zeer gewaardeerde collega, is Dasha ook onze
Taal en Lezen specialist. Ze gaat dus zeker gemist worden. Voor haar zelf is het een prachtige
vervolgstap in haar carrière en dat gunnen we haar natuurlijk van harte. Door haar vertrek zijn er
twee wisselingen geweest in de bezetting van de groepen. De ouders van de betrokken groepen
zijn daar al van op de hoogte gesteld.
Sandra Moser is momenteel slechts gedeeltelijk inzetbaar. Ze werkt dan vanuit huis en heeft
afgebakende taken. We willen u verzoeken om uw vragen naar Karin Boon te sturen. Dit kan het
beste per mail naar karin.boon@kansenkleur.nl.
Start schooljaar 2020-2021
Het nieuwe schooljaar is nu drie weken op weg en we kijken even terug naar de afgelopen weken.
Het is een goede start geweest. Gelukkig zijn alle kinderen weer vol nieuwe energie aan de start
verschenen en is het team van de Speelhoeve op de been. De afgelopen weken hebben alle
groepen, op groep 7A na waar Sandra twee dagen les zou geven, een prima basis kunnen leggen.
In groep 7A hebben we inmiddels een fijne vervangende leerkracht gevonden in juf Joyce. We zijn
er natuurlijk nog niet. Het groepsvormingsproces en het zoeken naar je plekje in de groep duurt
langer. Daarvoor nemen we de tijd tot de herfstvakantie. We zetten dan extra in op Kanjertraining
en zijn streng of regels en afspraken worden nageleefd. Als we dat nu doen, hebben we daar het
hele schooljaar plezier van. En de kinderen natuurlijk ook, want zo ontstaat er een veilig en prettig
werkklimaat.
Deze week heeft u het kennismakingsgesprek met (een van) de leerkracht(en). Dat doen we weer
op school en dat voelt goed. Vorige week heeft u een mail ontvangen met de maatregelen die we
moeten treffen wanneer u het gebouw binnenkomt. Tot nu toe merken we dat dit prima werkt.
Fijn dat u allemaal meehelpt.
We wensen iedereen een fijne kennismaking en een heel goed schooljaar toe.
Beste ouders en lieve kinderen,
Morgen is het dan zover…. Na ruim 13 jaar ga ik de Speelhoeve
verlaten. Ik ga een mooie, nieuwe uitdaging aan, een functie als
teamleider op de Maartenschool.
Maar ik kan wel zeggen dat ik met pijn in mijn hart afscheid neem.
Wat is de Speelhoeve een fantastische plek! Ik heb altijd genoten van
alle contacten met de kinderen, de ouders en met alle collega’s. Wat
ben ik trots op de Speelhoeve en wat was het fijn om deel uit te
maken van deze prachtige school!
Ik wens iedereen alle goeds en wie weet komen we elkaar nog eens tegen!
Groetjes, juf Dasha

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”. Neem gerust telefonisch of per
mail contact met ons op mocht u hulp wensen met het invullen.
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De Speelhoevebieb is klaar!

Vrijdag 11 september zal onze nieuwe schoolbibliotheek in gebruik worden genomen! De opening
heeft even op zich laten wachten door alle Corona-perikelen, maar nu is hij klaar. We hopen dat
de kinderen kunnen gaan genieten van alle fantastische, leuke, spannende en mooie verhalen die
voor hen klaarstaan!
Sparen voor de schoolbieb
Hoewel de bibliotheek op dit moment al mooi is gevuld, is het fijn om toch met enige regelmaat
nieuwe boeken te kunnen aanschaffen. De Bruna heeft daar nu een mooie actie voor opgezet. Hoe
werkt dat?
- Ouders die tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek kopen bij de Bruna, mogen hun
kassabon op school inleveren
- De school verzamelt al deze bonnen van 30 september t/m 11 oktober
- De school levert al deze kassabonnen in bij de Bruna en krijgt een waardebon van 20%
van het totaalbedrag. Hiervoor kan de school nieuwe boeken kopen en zo de
schoolbibliotheek aanvullen
Wij zouden het heel fijn vinden om jullie kassabonnen te mogen ontvangen, dus sparen jullie met
ons mee?
Bedankt!
Leerlingenraad
Op de Speelhoeve vinden we het belangrijk dat leerlingen gehoord worden en inspraak hebben op
de gang van zaken op school. Hiermee sluiten we aan op het stimuleren van actief burgerschap.
Ieder jaar wordt aan het begin van het schooljaar een
nieuwe leerlingenraad gevormd van leerlingen uit de
groepen 5 tot en met 8 die hun achterban
vertegenwoordigen. Vier keer per jaar vergadert de
leerlingenraad onder begeleiding van juf Inge onder
schooltijd op onze hoofdlocatie. Binnenkort voeren
geïnteresseerde kinderen weer campagne en worden er
met echte stembriefjes verkiezingen gehouden in de
groepen. De verkiezing volgt op vrijdag 25 september. We
houden jullie op de hoogte!
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Trakteren
Alhoewel de Speelhoeve volgens de richtlijnen geen ‘Gezonde school’ is, vinden we het wel
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
vijf-gelijke-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 Sinterklaasviering graag een
uitzondering.
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
vragen ouders met klem om zeer terughoudend te zijn in het maken van foto’s
rondom de school, 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. 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.
Opbrengst taartenwedstrijd jubileumvieringVorig jaar hebben we
eind september het 40-jarig bestaan van de Speelhoeve gevierd en een
taartenwedstrijd gehouden. De opbrengst was bestemd voor een
picknicktafel op het grote plein. Inmiddels zijn er zowel op het kleuterplein
als op het grote plein achter de school twee stenen ‘banken’ of tribunes
gerealiseerd, waar we de opbrengst voor hebben ingezet. Er wordt
dankbaar gebruik van gemaakt door de kinderen. We overwegen nog of
we de bankjes willen laten beschilderen, mocht daar budget voor
gevonden worden.
Schoolfotograaf
Foto Koch komt dinsdag 29 september schoolfoto’s maken. De complete afhandeling van de
schoolfotografie verloopt via internet volgens de Privacy handhaving vanuit de school.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de
foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag per Parro aangeven bij
de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de
kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.
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Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart
vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op
www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt
ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de
inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf
een bestelling kunnen plaatsen op de site.
Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie keuze
uit kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er
spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden.
U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze!
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn
recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.
Typecursus start weer

Supersnel leren typen?
Volg dan nu de cursus typeles op school:
handig en verstandig!
Leerlingen van groep 6, 7 en 8 die snel en blind willen leren typen, kunnen (bij voldoende
aanmeldingen) vanaf september een cursus typeles op school volgen.
Op een rijtje:
 De typecursus bestaat uit 8 lessen.
 De lessen worden één keer in de twee weken na schooltijd op school gegeven.
 Het is de bedoeling dat de leerlingen elke dag een stukje typen om de vaardigheid onder de
knie te krijgen. Dit kost ongeveer 15 minuten per dag.
 We houden rekening met vakanties.
Na het volgen van deze cursus kunnen de kinderen met tien vingers blind typen.
Hiervan hebben ze in de toekomst veel profijt. Zo zijn leerlingen optimaal
voorbereid op de middelbare school. De cursus kost 135 euro per cursist. Dit is
inclusief de begeleiding van een ervaren cursusleidster, gebruik van het
lesmateriaal, de toets en het certificaat.
Uitgebreide informatie kunt u vinden op www.typelesopschool.nl
Schrijf uw zoon of dochter ook snel in voor typeles op school!
Informatie en inschrijving via: nijmegen@typelesopschool.nl
tel. 06 25 202 696
Karin Marée
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