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Nieuwe privacywetgeving
De AVG(Algemene Verordening
Gegevensbescherming) vraagt om actie. Uiteraard
zullen wij ons aan de wet houden. Het wordt echter
voor veel scholen, verenigingen en bedrijven steeds
verwarrender wat nu wel of niet mag. Deskundigen
buitelen over elkaar heen met voorbeelden die tot
tegenstrijdigheden leiden. In groter verband zijn wij
ons aan het beraden wat nu voor onze school van
toepassing is. Concreet stellen wij ons de vragen:
welke informatie mogen wij met u delen of voor
welke berichtgevingen hebben wij uw specifieke
toestemming nodig. En…. wat moeten we allemaal
gaan verwijderen? Ik kom daar straks nog even op
terug.
Met vriendelijke groet, Nelis van Binsbergen
Drie keer “hoera” voor onze jarigen!
Laten we even kijken naar de vrolijke feestneuzen voor
de komende weken:
Jane Holewijn uit groep 4 wordt op 20 mei 9 jaar.
Quint Verkuijl uit groep 2B wordt op 20 mei 6 jaar.
Nina Tolhuisen uit groep 4 wordt op 21 mei 8 jaar
Kaylee Aalbers uit groep 8 wordt op 24 mei 12 jaar.
Milan Lentjes uit groep 6A wordt op 25 mei 10 jaar.
Lina Garcia Moreno uit groep 7B wordt op 25 mei 11 jaar.
Tess Könning uit groep 1C wordt op 27 mei 5 jaar.
Joost Roeleveld uit groep 4 wordt op 31 mei 8 jaar.
Nienke IJkhout uit groep 8 wordt op 1 juni 12 jaar.
Niels Scheers uit groep 7A wordt op 1 juni 12 jaar.
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

We leggen de Rode Loper uit!
Jazeker, want we hebben weer een belangrijke gast in ons
midden. Hoe leuk is dat! Harmen de Jong wordt op 28
mei 4 jaar en is nu al gezellig aan spelen in groep 1-2A bij
juf Fraukje en juf Petra. Harmen is de broer van Madelijn
in groep 3. De ouders van Harmen zijn al helemaal bekend
met De Meeuwenberg en wij zijn blij dat we ook voor deze
jongeman opnieuw het vertrouwen hebben gekregen om er
volop voor te gaan.

Privacy wetgeving
Hierboven zag u onze gebruikelijke manier
om de verjaardagen te melden en onze
nieuwe leerlingen en ouders welkom te
heten op de rode loper. Deze informatie
zullen we voorlopig niet meer delen. Ook
stoppen we met de jaarlijkse uitgave van
het telefoonboekje. Op Facebook, onze
website en in deze nieuwsbrief zullen we
voorlopig geen nieuwe foto’s meer
plaatsen van onze leerlingen. De
voorlopige laatste melding op Facebook is
de excursie van de groepen 7 en 8 naar
het Rijksmuseum in Amsterdam.
De concrete effecten van de nieuwe regels
van de AVG kunnen we nog niet helemaal
overzien. Dat we zonder uw toestemming
namen, adressen, geboortedata en foto’s
waar uw kinderen herkenbaar op staan
niet zomaar meer kunnen delen staat vast.
We beraden ons nu over alle communicatie
“naar buiten” en daaraan gekoppeld de
manier waarop we uw toestemming gaan
vragen voor de specifieke mededelingen.
Zeer recent zijn we gestart met “Klasbord”,
een pilot in de groepen 4 en 5-6. Met
Klasbord delen de leerkrachten allerlei
leuke feiten met alleen de ouders van de
eigen groep. De ouders van deze 2
groepen zullen we binnenkort om
toestemming vragen.
We zullen u regelmatig informeren over de
manier waarop De Meeuwenberg in de
toekomst omgaat met de nieuwe privacy
regels.
De Meeuwenberg weer
hoofdluisvrij!
Afgelopen maandag zijn alle
koppies weer gecontroleerd.
Complimenten aan allen,
want we hebben geen
hoofdluis gevonden. Laten
we wel alert blijven!
Dank aan onze
luizenmoeders.

026 4742915

Datum:
Ma 21 mei
Wo 23 mei
Do 24 mei
Vr 25 mei
Vr 18 mei

Activiteit:
Tweede Pinksterdag vrij
Kamp groep 6-7
Kamp groep 6-7
Kamp groep 6-7
Nieuwsbrief 18 op de site en via de mail
Zie ook onze Jaarkalender.

