Veldnieuws nr. 15
juni 2018
Website: www.obsdevelden.nl

email: directie@obsdevelden.nl algemeen: info@obsdevelden.nl

Kalender
29 juni
2 juli
3 juli en 5 juli
6 juli
9 juli
9 juli
11 juli
12 juli
18 juli
20 juli

Zuiderfeest: Feest leerlingen school van 12.00 tot 14.00 uur op het feestterrein
OV vergadering
Oudergesprekken (rooster via de mail verzonden)
Sportdag
Extra schoolreis groep 1 en 2: Wildlands Emmen
MR vergadering: 19.00 uur
Schoonmaakavond: 19.00 uur
Pleinfeest: start om 19.00 uur
Uitje groep 8 met groepsleerkrachten en afscheid groep 8 met ouders
Laatste schooldag

Groepsbezetting en formatie schooljaar 2018-2019
We werken schooljaar 2018-2019 met vier groepen. Er wordt een vierde lokaal ingericht als groepslokaal.
Groep 1/2 start met 12 leerlingen juf Antje Smit is werkzaam op maandag t/m vrijdag en wordt
tweewekelijks een dag vervangen door juf Aleida van der Bij.
Groep 3/4 18 leerlingen juf Marijke Jonkers is werkzaam op maandag t/m vrijdag en wordt tweewekelijks
een dag vervangen door juf Aleida van der Bij.
Groep 5/6 11 leerlingen meester Chris Hoen is werkzaam van maandag t/m vrijdag.
Groep 7/8 14 leerlingen juf Chantal Bakker is werkzaam op maandag t/m donderdag en juf Aleida van der
Bij werkt op vrijdag.
Intern begeleider Irma Zwolle is donderdag werkzaam op de Velden.
Directeur Matty Jongstra is dinsdag en donderdag werkzaam op de Velden.
Toelichting op de formatie
Er zijn door het ministerie extra gelden beschikbaar gesteld voor de vermindering van werkdruk. Het team
van de Velden heeft gekozen om deze gelden in te zetten voor uitbreiding van de formatie. Op deze
manier kunnen we werken met vier groepen.
Waarschijnlijk kunnen we ook nog gedeeltelijk beschikken over de onderwijsassistente Jolanda Mulder. Zij
zal dan extra ondersteuning bieden in de combinatiegroepen.

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Dossier dag en scholing
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaart
Dossier dag en scholing
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober
maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari
maandag 4 februari
maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari
vrijdag 19 april en maandag 22 april
dinsdag 23 april t/m vrijdag 3 mei
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei
vrijdag 7 juni
maandag 10 juni
maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2019
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Informatiebeveiliging en privacy
Beste ouders,
Dit schrijven is bedoeld om u te informeren over de nieuwe wetgeving op het gebied van
informatiebeveiliging en privacy.
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit leggen wij vast in een
privacyreglement. In de loop van dit kalenderjaar leggen wij u dit reglement voor.
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van
persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie
die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de
registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving
op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens
over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens
geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding en/of ondersteuning van een leerling, zoals medische
gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. De vorderingen
van de leerlingen worden vastgelegd in ons Cito leerlingvolgsysteem. Deze programma’s zijn beveiligd en
toegang tot die gegevens is beperkt tot de groepsleerkracht(en). Omdat onze school onderdeel uitmaakt
van de Stichting Comprix, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het
kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid richting VO.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set
met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij
hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De
leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat
misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.
Stichting Comprix heeft een heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. [Sjoerd
Bonnema 0561 – 691777 – sjoerd.bonnema@comprix.nl]. De FG is verantwoordelijk voor het toezicht
houden op de naleving van de privacywetten en -regels, het inventariseren en bijhouden van
gegevensverwerkingen en het afhandelen van vragen en klachten van mensen binnen en buiten de
organisatie. Daarnaast kan de FG ondersteunen bij het ontwikkelen van interne regelingen, het adviseren
over privacy op maat én het leveren van input bij het opstellen of aanpassen van gedragscodes.
Sjoerd Bonnema Senior beleidsmedewerker onderwijs
Stichting Comprix
Van Harenstraat 37, 8471 JC WOLVEGA
Telefoonnummer: 0512 – 760161
www.comprix.nl

Zuiderfeest
Op vrijdag 29 juni doen we mee met de spelletjes van het Zuiderfeest. Na de lunch gaan we rond 12.00 uur
met de kinderen naar het veld van het Zuiderfeest. Hier gaan we in groepjes allerlei spelletjes doen.
We nemen de rugtassen e.d. mee.
U kunt uw zoon/ dochter hier om 14.00 uur weer ophalen.
(Zuiderweg ??)
Uiteraard bent u ook welkom om de kinderen aan te moedigen!!
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Pleinfeest
Op woensdag 12 juli gaan we het schooljaar afsluiten met een klein pleinfeest. We verwachten alle
kinderen uiterlijk om 18.45 uur op school.
Groep 1 en 2 start met een optreden, daarna de leerlingen van groep 3, 4 en 5 en groep 6 t/m 8 sluit de
avond af. Wat we gaan doen blijft nog even een verrassing….
We proberen rond 19.45 uur af te sluiten, daarna is er voor iedereen nog een hapje en een drankje,
aangeboden door de oudervereniging.
Neemt u zelf weer een stoel mee?

Sportdag
Vrijdag 6 juli vindt de sportdag voor alle groepen plaats op de velden van LEONIDAS.
We verwachten alle kinderen uiterlijk om 08.25 uur op het sportveld zodat wij om 08.30 uur kunnen
starten met de warming-up.
We zouden het fijn vinden dat de kinderen van groep 1 t/m 5 zonder fiets hier worden gebracht, zodat wij
na afloop gezamenlijk terug kunnen lopen naar school. Eventueel zet u de fiets eerst bij school neer.
De kinderen van groep 6 t/m 8 fietsen wel terug.
Graag zelf voor een pauzehap (fruit/koek en drinken) dit doen we op het sportveld.
We lopen naar school en lunchen daar (zelf meenemen zoals gewoonlijk).
Ook is goede schoeisel (het liefst sportschoenen) verplicht.
We zoeken nog hulpouders die ons deze dag willen helpen bij een atletiekonderdeel. Kunt u ons helpen?
Stuur dan even een mailtje naar marijke@obsdevelden.nl.
Zijn er nog vragen? Dan kunt u bij juf Marijke en/of juf Titia terecht.

Schoonmaakavond
Op woensdag 11 juli staat de schoonmaakavond gepland. We hopen dat er
veel ouders aanwezig kunnen zijn zodat we met z’n allen de school en lokaloen
schoon kunnen maken voor onze kinderen.
We starten om 19.00 uur en sluiten rond 21.00 uur af. Wij zorgen voor de
koffie en thee.
Neemt u zelf een emmer en een doek mee?
Kunt u niet aanwezig zijn zouden we het fijn vinden dat u zich afmeldt via
info@obsdevelden.nl
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Nieuws uit de groepen

Groep 1 en 2
We hebben een drukke periode achter de rug. De kleuters hebben enthousiast gewerkt aan het vaderdag
(opa) cadeautje. We hopen dat het in de smaak is gevallen en een plekje in huis heeft gekregen.
Op dinsdag 12 juni zijn we op schoolreis geweest naar Nienoord in Leek. Wat een prachtige dag hebben we
daar gehad. Er waren maar vier kleine scholen, de kleuters hadden alle ruimte om te spelen. De foto’s
staan op de website!
Vrijdag 22 juni waren we uitgenodigd voor een judoclinic. De kleuters hebben allerlei technieken geleerd.
Ook deze foto’s van deze ochtend staan op de website.
Ouders die één van deze keren gereden hebben, nog heel erg bedankt.
Ook hebben we vrijdag afscheid genomen van een kleuter, die naar een andere school gaat. We wensen
hem daar een fijne tijd toe.
Momenteel werken we over sprookjes. Vorige week stond het sprookje van
Roodkapje centraal, deze week van Sneeuwwitje. Volgende week sluiten we
het project af met o.a. het sprookje van Klein Duimpje.
De laatste twee weken staan in het teken van terugblikken en vooruitblikken.
Van groep 2 gaan we afscheid nemen, wat staat hen straks te wachten in
groep 3. Dat is best nog spannend. Op donderdagmiddag 19 juli gaan ze even
kennismaken in de nieuwe groep 3 en 4.
Nu nog dik twee weken en dan zit het schooljaar er weer op, wat is het weer
snel gegaan! Zijn er nog ouders die de huishoekkleding of de verfschorten
willen uitwassen?

Groep 3, 4 en 5
De Cito toetsen zitten er weer op! We hebben hard gewerkt.
Doordat juf Marijke ook weer een beetje voor de klas staat,
konden we de Cito toetsen in aparte lokalen maken, waardoor
het extra rustig was in de klas.
Gym van juf Karen
We hebben twee keer buiten gymles gehad van juf Karen. Wat
was dit leuk! Vooral de slagbal met opdrachten vonden we erg
leuk.
Judo clinic
Op vrijdag 22 juni hebben we een judoclinic gehad van
judovereniging de Splittinge. Dit was erg indrukwekkend. Door op
de grond te slaan met onze hand, deed het gelukkig geen pijn als
we op de matten vielen.
Schoolreis Duinen Zathe
Maandag 25 juni hadden we ons schoolreisje naar DuinenZathe!
Wat een heerlijk weer hadden we erbij. Niet te warm en ook niet
te koud. We hebben allemaal hier ons rijbewijs gehaald en
kregen een echt rijbewijspasje met onze foto erop. De politie
hielt toezicht of we ons wel aan de verkeersregels hielden.
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Ander nieuws
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