Nieuwsbrief september 2018
Belangrijke data voor uw planning:
3 september
: MR vergadering 19.00 uur
3 september
: OR vergadering 19.00 uur
3 t/m 14 sept.
: IOP gesprekken
7 september
: Start schoolzwemmen groep 4-5
12 september
: Staking (zie info verder in nieuwsbrief)
12, 13, 14 september : Schoolkamp groep 7-8
13 september
: Schoolreis groep 1-2
13 september
: Schoolreis groep 3 t/m 6
18 september
: Schoolfotograaf
21 september
: Groep 1/2 vrij
Afwezigheid/vervanging:
11 september
: Juf Natasja afwezig (directieoverleg)
Schoolreizen
Zoals we u in de vorige nieuwsbrief hadden beloofd, laten we het rekeningnummer van de ouderraad
aan u weten.
Wilt u het schoolreis-/kampbedrag voor 31 augustus overmaken op rekeningnummer
NL86 INGB 0008 2394 95? Wilt u dit doen o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren)?
(Let op: dit is een nieuw rekeningnummer!)
Groep 1/2 gaat dit jaar op 13 september op schoolreis naar De vlindertuin in Kwadendamme. De
kosten hiervan bedragen €15,-.
Groep 3 t/m 6 zal op donderdag 13 september 2018 op schoolreis gaan naar Diergaarde Blijdorp. De
kosten hiervan bedragen €30,-.
Groep 7/8 zal van 12 september t/m 14 september op schoolkamp gaan. De kosten hiervoor
bedragen €67,50.
Groep 1/2 moet deze dag 9.30u op school aanwezig zijn. Zij zijn rond 14.30u terug op school.
De groepen 3 t/m 6 vertrekken om 8.30u. Wilt u zorgen dat uw zoon/dochter op tijd op school is? Zij
zijn rond 18.00u terug.
Voor het schoolkamp van groep 7-8 ontvangt u een kampboekje.
Schoolzwemmen
Op vrijdag 7 september start voor onze school het
schoolzwemmen voor de groepen 4 en 5. Echter is de zwemtijd
gewijzigd: 8.30 uur – 9.10 uur. Dat betekent dat dit schooljaar
de zwembus om 8.10 uur uiterlijk vertrekt. Indien uw

zoon/dochter dan niet op school is, zijn wij verplicht weg te rijden. In dat geval zult u zelf moeten
zorgen dat uw zoon/dochter bij het Omnium gebracht wordt.
Staking 12 september
Het lerarentekort wordt op een aantal plekken in Nederland steeds meer zichtbaar. Veel leraren
gaan de komende jaren met pensioen en de instroom van jonge leraren is niet genoeg om alle
vacatures te vullen. Het aankomend lerarentekort is nu al voelbaar, omdat er bij ziekte steeds vaker
geen invallers beschikbaar zijn. De huidige werkdruk wordt hiermee vergroot. Het is geen baan van
acht tot vijf, er is méér nodig. De werkdruk staat niet in verhouding tot het salaris en deze blijft ook
ver achter vergeleken met het salaris in het voortgezet onderwijs. Het primair onderwijs moet weer
aantrekkelijk worden gemaakt middels werkdrukvermindering en een beter salaris. Het
gaat tenslotte om de toekomst van goed onderwijs te waarborgen.
Op woensdag 12 september is de Estafette stakingsdag Zeeland en Zuid-Holland gepland. Omdat
deze dag groep 7-8 op schoolkamp gaan, willen we geen volledige dag staken maar willen we wel
graag onze stem laten horen.
Er is daarom besloten om pas om 10.15 uur deze ochtend de deuren te openen voor de leerlingen en
om 10.30 uur te starten met de lessen. Dat betekent dat de leerlingen van groep 7-8 die op schoolkamp
gaan, pas om 10.30 uur zullen vertrekken.
Leesboekjes
In de hal bij het kamertje van juf Ilona, liggen oude Leeslijn boekjes. Deze boekjes zijn bestemd voor
leerlingen vanaf groep 1 (beginnende lezers) t/m groep 6. Wilt u als
ouder graag dat uw zoon/dochter extra leest, dan mag u van deze
boekjes meenemen.
U heeft tot 7 september de tijd om de boekjes mee te nemen. Daarna
zullen ze weggegooid worden.
Naschools aanbod
Ook dit jaar willen we het naschools aanbod weer starten. We proberen weer om de week tijdens
schooltijd op donderdagmiddag schaakles te geven in groep 4-5-6 (13.15u-14.00u).
We zijn op zoek naar een ouder die tijdens deze lessen kan assisteren? U kunt uzelf opgeven bij juf
Ilona of de directie.
Verder zullen alle leerlingen een interesse lijst meekrijgen voor het naschools aanbod. Op basis van
hoeveelheid geïnteresseerden, gaan we een afwissend naschools aanbod opzetten.
EHBO ‘juf’/’meester’ gezocht
Dit schooljaar is het weer tijd om in groep 7-8 aandacht te besteden aan EHBO zodat de leerlingen de
basisschool verlaten met een EHBO diploma.
Echter zijn wij nog op zoek naar iemand die aangesloten is bij het Oranje Kruis en
dus een BIG registratie heeft. Weet u iemand, of lijkt het u zelf leuk om 1x per twee
weken één lesuur te komen geven, laat het dan weten bij juf Sandra of de directie.
In overleg met u of deze persoon, kunnen we kijken naar een haalbare
tijdsplanning.
AVG
Als school hebben we te maken met veranderende wet- en regelgeving vanuit de nieuwe Privacywet
(IBP/AVG). Uiteraard gaan wij zorgvuldig om 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 met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik
van persoonsgegevens, zodat misbruik van gegevens en ongewild lekken daarvan wordt voorkomen.
Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor
geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
Momenteel worden binnen Albero, in verband met de nieuwe Privacywetgeving, regels en
protocollen aangepast. Vanuit de Privacywet zijn o.a. nieuwe beleidsregels gepubliceerd over hoe
scholen moeten omgaan met beeldmateriaal van leerlingen. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk dat
scholen altijd toestemming vragen aan ouders voor het gebruik van foto's en video's van leerlingen.
Volgende week ontvangt u daarom een brief met daarbij een formulier waarop wij toestemming
vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren). We verzoeken u dit formulier z.s.m.
ingevuld terug in te leveren op school.
Schoolfotograaf
We hebben dit schooljaar een nieuwe schoolfotograaf: Foto Elize. Op 18 september komt Elize van
Hoepen hier op school om van alle leerlingen portretfoto’s, broertjes/zusjes foto’s en groepsfoto’s te
maken.
Nadien ontvangt u als ouder een toegangscode waarmee u online de foto’s kunt bekijken en
bestellen.
Bent u nieuwsgierig? Kijk op www.foto-elize.nl.
Blokken te koop
We hebben in de loop van de jaren veel materiaal extra gekregen waardoor we momenteel houten
blokken in overvloed hebben.
We vinden het zonde om deze weg te gooien. Heeft u interesse? Voor 10 euro is één houten bak met
blokken van u. Laat het weten bij de directie.
Speelhuis in groep 1-2-3
Wellicht heeft u hem al gezien, het huis in de speelhoek van groep 1/2. Tim Hoffmann, vader van
Jaro en Lenn, heeft het huisje ontworpen en gemaakt. Hij moet nog wel geschilderd worden, maar is
nu al super mooi! De kleuters vinden het fantastisch! Hartelijk dank Tim!

IOP gesprekken
Vanaf deze week liggen de intekenlijsten voor de IOP gesprekken klaar bij de lokalen van de
leerkrachten. Wilt u uzelf inschrijven? Indien er geen geschikt
moment tussen zit, kunt u contact opnemen met de leerkracht. De
IOP gesprekken zullen vanaf 3 september gehouden worden.
De IOP’s (individuele ontwikkel plannen) van uw zoon/dochter staan
ook open in het ouderportaal van ParnasSys. Wij vragen u
voorafgaand aan het gesprek dit IOP doorgenomen te hebben zodat
er een constructief oudergesprek kan plaatsvinden.
GVO informatie
In de GVO les werken we dit jaar met een combinatie van groep 3/4/5 en 6/7/8.
In groep 3/4/5 gaan we de komende weken werken rondom het thema 'Wie of wat is God?'
en wat is geloven? Dan ontdekken we dat mensen verschillende meningen hebben,

verschillende dingen geloven en dat dit allemaal mag en kan.
Ook in groep 6/7/8 is het thema 'Wie of wat is God', maar dan kijken we naar verschillende
religies in de wereld. Onder andere de Egyptische en Griekse goden komen aan bod, en wat
de kinderen hier van vinden. Het respecteren van elkaars mening is heel belangrijk hierbij.
Vooral in de bovenbouw staat respect voor mensen met een andere mening centraal in bijna
elke les.
Hierna sluit de GVO les zich aan bij het thema van de Kinderboekenweek: Vriendschap. Hier
vertel ik later meer over.
Juf Tina
HVO informatie
In de HVO-lessen worden de leerlingen geen humanistische overtuiging opgedrongen. De
leerlingen zijn immers vrij om zelf bewust te kunnen kiezen (dit is een humanistisch
uitgangspunt). Wat we wel in de lessen doen, is de leerlingen stimuleren om zelf na te
denken over samen leven, vrijheid en daarbij behorende verantwoordelijkheden. De
kernwoorden hierbij die steeds als ‘kapstok’ in de lessen naar voren komen zijn;
VERBONDENHEID, VRIJHEID, GELIJKWAARDIGHEID, REDELIJKHEID, en NATUURLIJKHEID.
Deze kernwoorden staan centraal in het denken over mens en wereld.
Door de lessen te vormen rond de ervaringen van de leerlingen wordt er zo goed mogelijk
aangesloten bij de leef- en belevingswereld van de leerlingen.
Het ervaringsleren staat centraal. De leerlingen worden gestimuleerd zelf te onderzoeken,
ervaringen op te doen en keuzes te maken.
Juf Marty
Lezing Qwestor
Zie hiervoor de laatste pagina van deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Team Stamperiusschool

