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MAANDAG 22 JANUARI 2018  

   

Nieuwe leerling 

Vrijdag, 19 januari, is Twan van Eck 4 jaar oud geworden. Nu mag hij echt naar de 
basisschool. Twan heeft het prima naar zijn zin en vindt de huishoek geweldig. Twan,  

we wensen je heel veel plezier en succes in groep 1/2!  
 

Voorleesontbijt 
Aanstaande woensdag 24 januari is het jaarlijkse voorleesontbijt. Het voorleesontbijt 

maakt onderdeel uit van de Nationale Voorleesdagen. Hoewel de naam anders doet 
vermoeden betreft het geen uitgebreid ontbijt. Laat uw kind ’s ochtends dus gewoon 

ontbijten. 
 

In de klassen wordt onder het genot van een croissantje en iets te drinken geluisterd 
naar een verhaal.  

In de onderbouw komt wel een heel bijzonder iemand voorlezen. Het boek heet: 
“Ssst! De tijger slaapt”. De persoon die komt voorlezen weet in ieder geval alles over 

tijgers…. Spannend! 

 

 
 

Koffie-inloop 
De koffie-inloop is gepland op woensdag 31 januari tussen 8:30 uur en 9:00 uur. 

Bij de koffie inloop zijn juf Jeanette (directie), meester Chris (IB-er) en een MR-lid 
aanwezig. Mocht u een vraag aan hen hebben, loop gezellig binnen. 

 
Nieuwe privacywet 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toe-
passing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de 

hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan 
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niet meer. Het team heeft hierover in december scholing gevolgd.  
Voor een groot deel werken wij al volgens deze wet.  

 
 We vragen jaarlijks of we foto’s van uw kind mogen plaatsen op de website 

en op facebook. We vragen toestemming voor opname in het adressenboekje. 
 We hebben geen inlog op onze app of website met een BSN-nummer. 

 Er zijn overeenkomsten met uitgevers m.b.t. privacy (bijvoorbeeld m.b.t. het 
gebruik van digitale methoden/middelen). 

 Alle in school aanwezige kopieën van paspoorten/ identiteitsbewijzen zijn ver-
snipperd. 

 We zenden alleen de informatie die echt nodig is naar het Voortgezet Onder-
wijs. 

 We hebben een interne –en externe coördinator data-lek (via CED groep en 

Gerrit Larink). 
 

Wat we nog moeten aanpassen: 
 

 De dossiers mogen maar 
twee jaar bewaard worden 

nadat een kind onze school 
heeft verlaten (drie jaar 

als het kind naar het Spe-
ciaal Onderwijs is gegaan). 

Ons administratiesysteem 
Parnassys is hier nog niet 

op ingericht. Dit gaan we 
dus voor mei 2018 hand-

matig doen. Advies hierbij 

voor u als ouder: bewaar 
eventuele onderzoeksge-

gevens, dyslexieverklarin-
gen e.d. goed; wij kunnen 

ze na het verlaten van de 
school nog slechts twee jaar voor u terugvinden.  

 De nieuwe website voldoet aan alle veiligheidseisen. Dit geldt ook voor de 
app. We zijn echter nog op zoek naar een inlog voor “Klassenboek” waarbij 

geen link naar Facebook nodig is. 
 

 
Oproep SVL 

Voetballen voor de allerkleinsten.  

Bij sportvereniging SVL zal er, bij voldoende animo, gestart worden met “mini-voetbal”.  

Wij zoeken dan ook jongens en meisjes in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar  

die graag met elkaar willen voetballen. De wedstrijdjes zijn niet in competitieverband  

en we spelen en oefenen over het algemeen alleen in Langbroek.  
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1x per maand zouden we wel een keer tegen een andere club uit de omgeving kunnen spelen, 

maar verder dan Wijk bij Duurstede of Doorn willen we eigenlijk niet met deze spelertjes.  

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met de jeugdcommissie van SVL.  

Oudere kinderen kunnen zich natuurlijk ook opgeven, maar die kunnen dan niet bij de “mi-

ni's” ingedeeld worden.  

En keer komen kijken of een proeftraining bijwonen is voor ieder kind ook mogelijk, om te 

zien of hij/zij het eigenlijk wel leuk vindt.  

En zeker niet onbelangrijk: sporten is gezond voor lichaam en geest!!  

jeugdcommissie svl@-voetbal.nl  

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXxfWIq-vYAhXBh7QKHYSPANsQjRx6BAgAEAY&url=http://www.svl-omni.nl/&psig=AOvVaw3iTTB4oxUMo4IstsZ43inw&ust=1516702102542120

