Verjaardagen
Datum
2 juni
16 juni
20 juni
24 juni
24 juni

2018
2018
2018
2018
2018

Groep
6
5
3
4
4

Naam
Micha Luykx
Pieter Havermans
Lieke Raats
Dylan Bakelaar
Amy Herijgers

Leeftijd
10
9
7
8
8

Nieuwe leerlingen
In deze maand komen er geen nieuwe kinderen op school

Belangrijke data
2 juni
4 juni
10 juni
15 juni
17 juni
18 t/m 22 juni
19 juni
26 juni
29 juni

Dankviering
MR vergadering
Juf Loes jarig
Aardbeienfeesten
Kijkrapportage groep 1 gaat mee
Vaderdag
Schoolverlatersdagen
OR vergadering
GMR vergadering
Studiedag leerkrachten alle kinderen vrij

LET OP
Op vrijdag 29 juni hebben alle leerlingen vrij i.v.m. Studiedag
leerkrachten.
.
Gevonden voorwerpen.
De bak met gevonden voorwerpen zit weer vol met bekers, broodtrommels, jassen enz. Net
na Hemelvaart ruimen we alles weer op. Controleer even of u iets kwijt bent en kijk dan even
bij de gevonden voorwerpen. De gevonden voorwerpen kunt u vinden bij meneer Jac.

Ouderinloop
De ouderinloop is in de maand juni op de dinsdagmiddag van 15.15u – 15.45u

Nieuws van school
Schoolreis
We zijn op 22 mei naar de Beekse Bergen geweest. Het was een leerzame en mooie dag. De
kinderen hebben ervan genoten. De ouderraad bedankt voor het organiseren en de hulp
tijdens deze dag.

Eindcito
De kinderen hebben in april hun eind toets gemaakt. Dit jaar hebben we voor het eerst
meegedaan met de eindtoets van Route 8. Ze hebben natuurlijk hun uiterste best gedaan.
Onze school behaalde een score van 216.8. Tegenwoordig geeft de inspectie alleen nog
maar aan wat de ondergrenzen voor de scholen zijn. De ondergrens voor onze school staat
op 206. Daar zitten wij dus ruim boven. Dat is een prachtig resultaat voor de school en geeft
aan dat er in de afgelopen jaren hard gewerkt is om dit resultaat te behalen. De score wordt
ook dit jaar weer geëvalueerd. We gaan er alles aan doen om dit resultaat zo te behouden
en eventueel aan kunnen passen, zodat we de score zo kunnen houden.

Afscheid Joke
Na ruim 36 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben ga ik er per 1 september 2018 afscheid
van nemen.
Ik heb mijn werk als onderwijzeres en later als ICL’ er/ IB’ er altijd met veel plezier gedaan en

zal er met een heel goed gevoel op terug kijken. Zowel het werken met de kinderen als de
samenwerking met collega’s, ouders en andere partners zijn altijd heel prettig geweest. Die
contacten zal ik dan ook zeker gaan missen.
Maar nu is het tijd om het stokje over te dragen aan een jongere collega en tijd te gaan
nemen voor andere leuke dingen in het leven zoals onze kleinkinderen, mooie reizen en
hobby’s.
Woensdag 27 juni 2018 wil ik mijn afscheid op school vieren. ’s Morgens met de kinderen en
van 12.45 uur tot 14.15 uur met een eenvoudige receptie hier op school.
Ik dank iedereen voor het vertrouwen wat al die jaren in mij gesteld is en voor de prettige
samenwerking.
Mocht u zin hebben even een handje te komen schudden dan bent u van harte welkom op
de receptie.
Joke van Zanten

Nieuwe Wet op de privacy
Op de Wegwijzer wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband
met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan
in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd.
Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze
persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De
gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt
ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een
beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken
gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.
Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar
toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

.

