Vrijdag
1 juni 2018

De Meeuwenberg
Rijnstraat 2
6665 CL Driel
026 4742915
info@meeuwenberg.net
www.meeuwenberg.net

34e jaargang
Nr. 18

Nieuwe privacywetgeving (vervolg)
In de vorige nieuwsbrief heb ik u al wat informatie
gegeven over de manier waarop De Meeuwenberg
aanhaakt bij de AVG. Deze week gaat de enquête
en toestemmingsverklaring eruit voor groep 4 en
5-6: het gaat om onze proeffase van Klasblok in
deze twee groepen. Klasblok is een communicatie
app tussen leerkracht en ouders van de eigen
groep. Afhankelijk van de ervaringen met deze
“proef” gaan we dit wel of niet uitbreiden naar
andere groepen. Voordat we dat in meerdere
groepen introduceren zullen we de betreffende
ouders eerst toestemming vragen wat we daarin
kunnen gaan uitwisselen. Daarnaast ligt er binnen
onze Stichting een uitgebreid protocol klaar
waarin beschreven is hoe we op schoolniveau met
uw en onze privacy omgaan. Ik zal in de komende
nieuwsbrieven daar steeds iets over vertellen.
Met vriendelijke groet, Nelis van Binsbergen

Wij zetten veel “vrije” vormen van
communicatie en uitwisselingen
even stop en zullen na de
verkregen
toestemmingsverklaringen
aangeven wat we wel of niet naar
buiten toe gaan communiceren.

We leggen de Rode Loper uit!
Jammer dat we hier vanwege de nieuwe privacyregels de
namen van onze nieuwe eregasten niet meer mogen
noemen. Natuurlijk verwelkomen we ze daarom bij de deur
nog hartelijker dan ooit!
Hoera voor onze jarigen!
Jammer dat we ook hier voorlopig(!) de namen van onze jarigen
niet mogen publiceren. Uiteraard zingen we daarom in onze
klassen iets harder als de jarigen op de stoel mogen!
Voor alle jarigen drie keer “Hiep Hiep HOERA”! Vooruit, nog een
keer dan: “Hiep Hiep Hoera!”.  Van harte gefeliciteerd!

Nu ook voor 17 juni 2018

Startbewijs voor papa’s van jonge kinderen
Op vaderdag 17 juni rennen er om 12.00 uur weer
veel kinderen door de straten van Elst. Voor de
jongsten is er een afstand van 0,5 km. En papa’s
mogen mee rennen als ze een gratis startbewijs laten
zien. Die startbewijzen geven wij volgende week mee
met de leerlingen van groep 1 t/m 4. Het eerste
vaderdag cadeautje is dus al binnen.

Gastouder gevraagd
Eén van onze toekomstige ouders zoekt een gastouder in
Driel vanaf de zomervakantie. Het gaat om de opvang
van een dochtertje van 4 jaar, voor en na schooltijd voor
1 of 2 dagen per week. Die dagen zijn ver van te voren al
bekend. Wilt u hierop reageren? Dat kan met een
telefoontje 026 4742915 of mailtje naar Nelis:
directie@meeuwenberg.net Nelis zal vervolgens het
telefoonnummer van de betreffende ouder doorgeven.

026 4742915

Datum:
Wo 6 juni
Do 7 juni
Vr 15 juni
Vr 15 juni
Zo 17 juni
Ma 18 juni
Di 19 juni
Wo 20 juni

Activiteit:
Onderbouwdag, alleen de groepen 1-2 vrij.
Schoolreis groepen 1-2
Kijkzwemmen voor ouders van groep 2 en 3
Nieuwsbrief 19 op de site en via de mail
Vaderdag
Studiedag, alle groepen vrij
Tweede rapport mee naar huis
Juffendag
Zie ook onze Jaarkalender.

