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Welkom
Nieuwe leerlingen op school
In groep 1: Nomi Arends, Jayden Bos,
Liz Gordt en Bella Wolters.
We hopen dat jullie het erg naar je zin
gaan hebben bij ons op school.

Inhoud:
- Welkom
- Oudertevredenheidspeiling en leerlingtevredenheidspeiling
- COOP
- Centrale Eindtoets
groep 8
- Ouderbijdrage en
schoolreisgeld
- Verkeersexamen
groep 7
- Formatie 2018-2019
- Drenthe Loopfestijn
- Spullen van school /
spullen van thuis
- AVG
- Nieuws uit groep 3

Groepswerk van
groep 1 en 2

Oudertevredenheidspeiling en leerlingtevredenheidspeiling
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben gisteren de
oudertevredenheidspeiling meegekregen. Door een tekort in de levering
van de formulieren krijgen groep 1 en 2 de formulieren later mee. Deze
moeten nog na geleverd worden.
We verzoeken alle ouders de tevredenheidspeiling in te vullen en in de
retourenvelop weer mee te geven. Voor een reëel resultaat hebben we
zoveel mogelijk respons nodig.
Wij verzenden de gesloten retourenveloppen en “Scholen met succes”
verwerkt de gegevens.
De leerlingtevredenheidspeiling wordt afgenomen bij groep 5 t/m 8.
Dat zal volgende week gebeuren. Ook deze peiling is anoniem.
Alvast bedankt voor de medewerking!
COOP
Via COOP v/d Weide hebben we meegedaan aan de Doekoe actie.
Dit heeft bijna 200 euro opgeleverd. Hiervoor worden
buitenspeelmaterialen aangeschaft.
Allemaal bedankt voor meesparen!
Tijdens de Avond4daagse werden de deelnemers verrast door een
ijsje van de COOP. Bedankt voor deze sponsoring. Het werd op
deze warme avond goed ontvangen.

Centrale Eindtoets groep 8
De resultaten van de Centrale Eindtoets zijn inmiddels binnen.
De meeste kinderen hebben naar verwachting gescoord. Daar zijn we
erg blij mee.
Toch zijn er 2 leerlingen die behoorlijk lager hebben gescoord dan we
van ze mochten verwachten. Dit heeft ervoor gezorgd dat we het
benodigde gemiddelde net niet hebben gehaald. Met een gemiddelde
van 533,5 zitten we net 0,2 onder de te behalen ondergrens.
De officiële papieren met leerlinguitslagen zijn nog niet binnen.
Wanneer deze binnenkomen zullen de ouders van groep 8 deze via de
leerlingen thuis ontvangen.
We gaan in overleg met de onderwijsinspectie over onze
eindresultaten. Het verbetertraject aan de voorkant loopt al, zodat we
de komende jaren onze resultaten kunnen verhogen.
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Belangrijke data


Zaterdag 26-5:
Drenthe Loopfestijn



Maandag 28-5:
MR en OR vergadering



Dinsdag 29-5:
Teammiddag
alle leerlingen
’s middags vrij



Woensdag 31-5:
Groep 8 training
seksuele weerbaarheid



Maandag 4 t/m 8 juni:
Project Zwerfafval



Maandag 4-6:
Voorbeeldlessen
muziek (juf Tineke)



Dinsdag 5-6:
Groep 8 ’s middags
thai-boxen



Donderdag 7-6:
- Sponsorloop van
14:10-15:15 uur
- GMR



Dinsdag 12-6:
- Schoolreis groep
1/2/3
- Groep 8 ’s middags
thai-boxen



Woensdag 13-6:
Nationale
Buitenspeeldag

 Maandag 18-6:
Screening schoolarts
groep 2
 Dinsdag 19-6:
Groep 8 ’s middags
thai-boxen
 Donderdag 21-6:
Nieuwsbrief 11

Ouderbijdrage en schoolreisgeld
Ouders die hebben aangegeven zelf de ouderbijdrage en het
schoolreisgeld over te maken, worden verzocht dit zo spoedig
mogelijk te doen.
Zelf overmaken kan op onderstaand rekeningnummer:
NL 21 RABO 0332334384 t.n.v. Ouderraad obs de Dordtse Til
Verkeersexamen groep 7
Groep 7 heeft inmiddels het theoretisch
en het praktisch verkeersexamen
afgelegd. Ze zijn hiervoor allemaal
geslaagd.
Super gedaan. Gefeliciteerd!

Formatie 2018-2019
We zijn inmiddels al druk bezig met de formatie voor volgend
schooljaar.
Zoals het nu lijkt zitten we rond de teldatum van 1 oktober 2018
op ongeveer 107 leerlingen. Daarmee kunnen we, net als dit jaar,
5 groepen draaien.
De groepsverdeling zal volgend schooljaar als volgt zijn:
- Groep 1/2
- Groep 3/4a
- Groep 4b/5
- Groep 6/7a
- Groep 7b/8
De groepen 4 en 7 worden gesplitst. We zijn momenteel aan het
kijken hoe we die splitsing gaan maken. De ouders krijgen hier
binnenkort bericht over.
Welke leerkrachten de groepen gaan draaien is nog niet
helemaal duidelijk. Hierover later ook meer.
Drenthe Loopfestijn
Op zaterdagavond 26 mei klinkt voor de 35e keer het startschot
voor het Drenthe Loopfestijn in Klazienaveen. Achter de
schermen wordt hard gewerkt om er een feestelijke
jubileumeditie van te maken.
Inmiddels zijn de definitieve starttijden bekend.
De Esdalrun start om 17.30 uur met aansluitend de Kidsrun.
De Kidsrun is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en
met 12 jaar. De 1000 meter start om 18.15 uur en de 2000 meter
om 18.30 uur. Start en finish van alle afstanden zijn in het
centrum van Klazienaveen, voor De Witte Olifant.

Spullen van school / spullen van thuis
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We merken dat er wat onduidelijkheid bestaat over wat leerlingen wel of niet van
huis mee mogen nemen.
In principe is het zo dat leerlingen van groep 3 t/m 8 alles wat ze nodig hebben
om hun werk op school te kunnen doen vanuit school ook krijgen. Hierbij kun je
denken aan potlood, pen, kleurpotloden, schaar, gum, etc. Het is dus niet nodig
om dit mee te geven aan je kind voor op school. Bij sommige leerlingen is het
vak zo vol door de spullen vanuit huis dat er geen ruimte meer is voor de
materialen die er in het vak/laatje horen. Ze hebben geen overzicht meer en
raken daardoor ook vaker hun materialen kwijt.
Vooral voor de jongere leerlingen die nog moeten wennen aan het gebruik van
een vak/laatje is het wenselijk om het gewoon te houden bij het standaard
geleverde materiaal vanuit school.
Wanneer leerlingen wat ouder zijn vinden ze soms het gebruik van
stiften/gelpennen/etui wel prettig. Dit wordt toegelaten. Per groep/leerling kijken
we of dit praktisch haalbaar is. Leerlingen moeten dan wel goed om kunnen
gaan met de materialen. Als we merken dat het meenemen van materialen
vanuit huis ervoor zorgt dat er overvolle vakken/laatjes ontstaan zeggen we dat
een halt toe. We houden het dan weer bij de materialen die de leerlingen vanuit
school krijgen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 moeten schoolbesturen zorgen dat de privacy van leerlingen
en medewerkers nog beter wordt beschermd. Op dat moment wordt de nieuwe
privacywetgeving van kracht, die de huidige Wet bescherming
persoonsgegevens uit 2001 vervangt. Als onderwijsinstelling moet je kort
gezegd deze zaken regelen:
- Een functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen.
- Omschrijven welke privacygevoelige gegevens er vastgelegd worden en vooral
ook waarom dit gebeurt.
- Hoe deze gegevens worden beveiligd tegen allerlei vormen van cybercrime en
wie er toegang heeft tot de gegevens.
- Hoe je de personen van wie de gegevens zijn, de mogelijkheid geeft om te
onderzoeken of de regelgeving wordt nageleefd.
- Op welke manier leveranciers hiermee omgaan en hoe de
ketenverantwoordelijkheid is geregeld.
- Hoe de onderwijsinstelling omgaat met privacygevoelige gegevens en hoe
eventuele datalekken gemeld worden.
Er komt dus behoorlijk wat kijken bij de nieuwe wetgeving. Daarom loop ik de
eisen hierna stuk voor stuk door. Naast de bovengenoemde punten, is het
verstandig om binnen het team aandacht te besteden aan bewustwording
rondom omgaan met privacygevoelige informatie. Dit is geen vereiste, maar wel
een manier om te zorgen dat de cybervaardigheden van het hele team op orde
zijn.

Nieuws uit groep 3
Heel veel nieuws heeft groep 3 niet te melden, want we hebben wel erg veel vrij gehad de
afgelopen periode. Twee weken meivakantie en een lang Pinksterweekend.
Bij navraag hebben alle kinderen wel iets leuks gedaan tijdens de meivakantie en daar
hebben ze allemaal een klein verhaaltje over geschreven. Vorige week hebben we muziek
gemaakt met boomwackers. Het was de bedoeling dat we met behulp van het digibord het
liedje Vader Jacob zouden gaan spelen, maar helaas deed het internet het niet. Toch
hebben we nog wel geoefend met behulp van de kleurnotatie op een A3 papier en dat ging
eigenlijk al best goed. Volgende week gaan het nog eens proberen.
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen in het kader van de gezonde weken een gastles
gehad van een diëtiste over gezonde voeding en de schijf van 5. Dat was erg interessant
en veel kinderen wisten er best wel al veel van.
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