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Nieuwe regelgeving Privacy
Op 25 mei gaat de Algemene Verordening Gegevensverwerking in. U heeft
hier vast al iets over gehoord.
Achter de schermen zijn wij hier al geruime tijd mee bezig. In deze Hoor…
willen wij u op de hoogte brengen van het een en ander. De persoonsgegevens die wij van u en uw kinderen verwerken, zijn alleen toegankelijk voor de
medewerkers die daar gezien hun werkzaamheden toegang toe moeten
hebben.
Een ander onderdeel van de AVG is dat wij van u toestemming nodig hebben
voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren).
Ieder kind krijgt vandaag een toestemmingsbrief mee en een brief waarin
alles uitgebreid wordt uitgelegd.
Het is heel belangrijk dat wij de toestemmingsbrief van ieder kind
terugkrijgen. In verband met de wetgeving zullen wij op 24 mei alle foto’s en filmpjes van de website, van klasbord en van
Facebook verwijderen, totdat wij de verklaringen van iedereen hebben ontvangen.
Relax project
Onlangs verschenen er enkele artikelen in het nieuws over stress bij jonge kinderen.
Wij vinden het alarmerend dat kinderen hier al last van hebben en willen daarom graag
iets doen! In de week van 28 mei hebben wij een week die in het teken staat van relaxen: de ZEN-week.
We leren de kinderen deze week hoe zij kunnen relaxen en ont-stressen. Dit doen we
door iedere dag oefeningen aan de leerlingen aan te bieden, waarmee je lichaam en je
brein tot rust komen.
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u uiteraard terecht bij de leerkracht.
Verlofaanvragen
Van diverse ouders krijgen wij de vraag of de kinderen eerder op vakantie mogen. Wij
mogen hiervoor geen toestemming geven. Vanaf 5 jaar is in Nederland ieder kind
leerplichtig en moet het naar school. Goedkope tickets of samen reizen met familie
zijn geen redenen voor verlof. In het geval van verzuim zijn wij genoodzaakt dit te
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melden bij leerplicht. De laatste schooldag is dit jaar op donderdag 12 juli. De kin19-5
deren zijn op vrijdag dus al vrij!
Schoolfoto’s
Deze week heeft u van ons een bestelstrookje ontvangen waarin u de instructies
vindt hoe de schoolfoto’s van uw kind(eren) te bestellen. Als u de foto’s voor 4 juni
bestelt, hoeft u geen verzendkosten te betalen. Wij verwachten de foto’s die voor 4
juni besteld zijn in de week van 18 juni.
Scholenrun
Aanstaande woensdagmiddag lopen 23 leerlingen uit de bovenbouw mee met de scholenrun. De leerlingen lopen geld bij elkaar
voor diverse goede doelen. U kunt hierbij onder andere denken
aan het Sophia Kinderziekenhuis.
Wij wensen alle leerlingen ontzettend veel succes!
Jullie zijn nieuw op school… welkom!
Le’Romy, Jesslyn en Bianca zijn nieuw op school. Wij wensen jullie veel speel– en
leerplezier op de Christophoor!
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Jullie zijn jarig!
Van harte
gefeliciteerd!
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