13 december 2018
Ouderbetrokkenheid
Op maandagmiddag 10 december heeft de ouderbetrokkenheid werkgroep vergaderd. De
verschillende subgroepen zijn bezig geweest met het beleid omtrent huiswerk en de weektaak,
het vaststellen van afspraken rondom de kennismakingsgesprekken en het formuleren van een opzet
voor de leerlingenraad. Ook hebben de leden tijdens de vergadering de zelfscan
‘ouderbetrokkenheid’ bekeken om te bepalen op welk niveau we als school functioneren.
We zijn al een heel eind op weg! Wilt u meedenken over ouderbetrokkenheid bij ons op school?
Neem dan even contact op met Manon: mettienne@godfriedbomansschool.nl
Corine terug na de kerstvakantie
Na de kerstvakantie komt Corine terug van bevallingsverlof. Zij gaat de ondersteuning verzorgen in
de groepen 5 en 6 op maandag, dinsdag en woensdag. Incidenteel kan zij ook vervangen in geval van
ziekte. Daarmee nemen we weer afscheid van Kelly, zij vervolgt haar wereldreis.
Toestemmingsbrieven beeldmateriaal
Denkt u aan het inleveren van de toestemmingsbrieven rondom het verzamelen en gebruiken van
beeldmateriaal van uw kind(eren)? In die brief wordt ook toestemming gevraagd voor
fotoverwerking door de schoolfotograaf. Zonder die toestemming mag de fotograaf namelijk geen
schoolfoto’s van uw kind(eren) maken. Komend schooljaar verloopt het contact over het bestellen
van foto’s rechtstreeks via de fotograaf. U krijgt dan een code, waarmee u online zelf foto’s kunt
bekijken, bestellen en betalen.
Facebook-pagina verwijderd
In het kader van de AVG hebben wij de schoolpagina op Facebook verwijderd. Het zou kunnen dat de
pagina nog zichtbaar is, doordat Facebook een soort opzegtermijn van 2 weken hanteert. Begin
maart ruilen we DigiDuif in voor SocialSchools, een soortgelijke app waarmee we contact met u
onderhouden. Daar bestaat ook een mogelijkheid tot het delen van beelden. U kunt vast een kijkje
nemen op www.socialschools.nl voor meer informatie. Onze nieuwe website wordt hier ook aan
gekoppeld. Daarover hoort u begin volgende week meer.
Foto’s en filmpjes gemaakt door ouders
We hebben als school vragen gekregen over het plaatsen van foto’s en filmpjes door ouders op
bijvoorbeeld Twitter en Facebook. Kan dit zomaar, terwijl wij als school alle ouders specifiek
toestemming hebben moeten vragen? Het antwoord is ja, de Godfried Bomansschool is als
verwerkingsverantwoordelijke alleen verantwoordelijk voor het eigen personeel. De fotograferende
ouders handelen op eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Natuurlijk kunt u altijd zelf contact
opnemen met de betreffende ouder, als u ziet dat beelden waarop uw kind te zien is zonder uw
toestemming zijn geplaatst. We rekenen daarbij op wederzijds begrip.

Ons wordt regelmatig gevraagd door organisaties van buitenaf om een bericht op te nemen in onze
Nieuwsflits. Indien wij het toepasselijk vinden, kunt u de berichten hieronder lezen. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor de tekstuele onjuistheden.

Lekker lezen met de Kerstvakantieleeskaart
De vakantieleeskaart, een initiatief van In de Wolken en Juf Sanne
(www.jufsanne.com), is al jaren een grote hit. Ook voor in de kerstvakantie is
deze kaart weer beschikbaar om het lezen door zelflezers te blijven stimuleren en
het leesniveau op peil te houden. In de sterren staan diverse opdrachten om
dagelijks 15 minuten te lezen, zoals ‘onder de kerstboom’, ‘met een kerstkransje’
en ‘in je pyjama’. De volle Kerstvakantieleeskaart kan voor 8 januari bij In de
Wolken ingeleverd worden, waarmee kans wordt gemaakt op een In de Wolken
kadobon van 15 euro! Kom gezellig langs om de leeskaart in de winkel op te
halen (we zijn tussen Kerst en Oud & Nieuw gesloten) of download de leeskaart
via https://www.jufsanne.com/2018/12/kerstvakantieleeskaart-2018/.
Veel leesplezier en een fijne kerstvakantie gewenst!
Het In de Wolken team

