NIEUWSBRIEF
Donderdag 25 oktober 2018

jaargang 2018/2019 nr.7

OUDERPORTAAL
De school streeft ernaar om ouders zo goed mogelijk te informeren over alles wat er op
school speelt. De Nieuwsbrief is hier een belangrijk onderdeel van. In de ouderpeiling van
vorig jaar gaf u aan tevreden te zijn over de informatie die vanuit school komt, maar wij denken dat het nog beter kan. Met een gefaseerde invoering van het ouderportaal van BasisOnline gaan wij hiermee aan de slag.
Het eerste onderdeel dat wij willen gaan invoeren is de digitale gesprekkenplanner. De bedoeling is dat u voortaan zelf kunt aangeven (binnen de door ons opengestelde tijden) wanneer u aanwezig kunt zijn bij het rapportgesprek. U moet hiervoor wel enkele handelingen
verrichten om dit te kunnen gaan doen. Morgen krijgt uw kind een brief mee (token genaamd) waarmee u zich kunt inloggen in het systeem. De voorbeeldbrief is bij deze Nieuwsbrief als bijlage toegevoegd.

AVG en privacy vragen
Privacy instellingen:
Conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) dient u toestemming te geven
voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen het Ouderportaal. Zoals u mag verwachten voldoet BasisOnline aan het Privacyconvenant Onderwijs 3.0.
Binnen het Ouderportaal kunt u via de tab ‘mijn privacy’ zelf de privacy instellingen beheren.
Deze instellingen zijn te allen tijde te wijzigen.
Om gebruik te maken van het BasisOnline Ouderportaal stellen wij u verschillende vragen
1. Verwerking persoonsgegevens binnen Ouderportaal
Hiermee geeft u toestemming dat de ingevulde persoonsgegevens bij het aanmaken van het
account en gebruik van het BasisOnline Ouderportaal opgeslagen mogen worden.
Let op: wanneer u ervoor kiest om geen toestemming te verlenen, wordt de toegang tot het
Ouderportaal geblokkeerd en het account verwijderd.
Binnen twee weken heeft u nog de mogelijkheid om het account opnieuw te activeren. Hiervoor dient u zich opnieuw aan te melden met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Er wordt
dan de vraag gesteld of het account weer geactiveerd dient te worden. Door het, nogmaals,
invullen van het wachtwoord wordt het account weer actief.
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2. Verwerking medische gegevens binnen Ouderportaal
Hier geeft u toestemming voor het opslaan van de medische gegevens binnen het Ouderportaal. Het is belangrijk om te weten dat deze gegevens, logischerwijs, niet gedeeld worden
met andere partijen en alleen zichtbaar zijn voor de school/groep van uw kind. In veel gevallen is het belangrijk dat de leerkrachten van uw kind op de hoogte zijn van belangrijke medische gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een allergie of hoe te handelen bij een bijensteek of iets dergelijks.
Wanneer u akkoord gaat met de toestemming verwerking medische gegevens binnen Ouderportaal krijgt u ook de vraag of de medische gegevens gedeeld mogen worden met de
overblijforganisatie of persoon aangaande het overblijven voorschools, tussenschools of naschools.
De reden voor deze vraag is, dat binnen de overblijfmodule, ook persoonsgegevens gedeeld
kunnen worden met een overblijfouder of overblijfinstantie. Hier dient dus extra toestemming voor gegeven te worden.
Even op een rijtje:
 Ouders ontvangen vandaag de eerste informatie over het ouderportaal.
 Vrijdag ontvangen de ouders het token (brief) om zich aan te melden.
 Indien u geen token (brief) heeft ontvangen en uzelf toch wilt aanmelden voor het
ouderportaal, kunt u dit melden via info@bs-opbouw.nl U ontvangt dan via de e-mail
een token (brief).
 Ouders hebben tot 02-11-2018 de tijd om zich aan te melden.
 Op 31-10 wordt er een inloopspreekuur georganiseerd van 12.45-13.15 uur in het
lokaal van juffrouw Ellen (groep 6B), eerste etage oudbouw het rechtste lokaal, om
de ouders te helpen waar nodig is.
 Op 05-11-2018 verzendt de school om 11.00u de uitnodigingen voor de rapportgesprekken en kunnen de ouders zich digitaal inplannen. Deze uitnodiging geldt voor
ouders met meerdere kinderen op school. De overige ouders ontvangen dinsdag
06-11-2018 de uitnodiging.
 Ouders kunnen zich tot en met donderdagavond 08-11 inschrijven. Hierna sluit de
inschrijving en plant de leerkracht de ouder(s) zelf in.
 De aanmelding moet via een vaste computer gedaan worden

ZWANGERSCHAPSVERLOF JUFFROUW IMKE
Vanaf vrijdag 9 november ga ik genieten van mijn zwangerschapsverlof. Mijn taken zullen
overgenomen worden door verschillende collega’s van de Opbouw. Juffrouw Nini ( IB’er
midden-bovenbouw) en juffrouw Annuska ( leerkracht groep 1B) nemen mijn IB taken van
de groepen 1 t/m 3 over. Voor vragen kunt u bij hen terecht. Juffrouw Nini werkt dinsdag
t/m vrijdag (zij is het eerste aanspreekpunt) en juffrouw Annuska werkt maandag t/m
woensdag als groepsleerkracht en is op donderdagochtend beschikbaar als IB-er. Daarnaast
zal juffrouw Josje Hoens ( leerkracht groep 1A) mijn taak als VVE coördinator op maandag
overnemen. Juffrouw Josje wordt op deze dag vervangen door juffrouw Mirte.
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.
Groetjes juffrouw Imke
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SCHRIJFDANS BIJ DE KLEUTERS
Dit schooljaar gaan de kleuters op dinsdag naar Schrijfdans, verzorgd door juf Jeska.
Met Schrijfdans gaan we (op muziek):
- van bewegen in de ruimte naar bewegen op het oppervlak
- van groot naar klein
- van het werken met 2 handen naar het werken met 1 hand
- van beweging naar vorm.
De klas is in 3 groepjes verdeeld, dus alle kinderen komen aan de beurt.
Schrijbelen is voor het schrijven wat het kruipen is voor het lopen. Schrijbelen is de ontwikkeling van kriebelen en krassen naar de meest elementaire basisbewegingen. De basisbewegingen zijn een uitvergroting van de bewegingen die ten grondslag liggen aan het handschrift.
Schrijftekenen: de schrijftekeningen zijn opgebouwd uit schrijfbewegingen die tot herkenbare vormen kunnen leiden zonder dat er al sprake is van letters.
Schrijfdans is een totaalervaring. Lichaamsbewustzijn, een gezond ritme en een vloeiend en
vlot handschrift zijn de doelen waar we naar streven.

BOEKENBEURS GROOT SUCCES!
Tijdens de kinderboekenweek hadden we dit jaar de boekenbeurs en wat was dat een groot
succes!
Met kleedjes, posters en tassen vol boeken kwamen de verkopers en verkoopsters de speelzaal binnen. Alles werd uitgestald en wat een berg boeken bij elkaar.
Om kwart voor 1 stroomde de speelzaal vol met kinderen die tussen de boeken begonnen te
snuffelen. Heel vaak is er tot een koop overgegaan en gingen kinderen met een ‘nieuw’ boek
naar huis.
Het was een mooi gezicht; zoveel enthousiasme rondom boeken. Volgend jaar zeker voor
herhaling vatbaar!

SCHAATSFESTIJN 2018
In de bijlage bij deze Nieuwsbrief een herinnering voor het schaatsfestijn 2018.

HVO
M.i.v. 6 november gaan de HVO-lessen weer van start. Helaas niet elke week, maar om de
week. De HVO-docent is een oude bekende van ons, juffrouw Sandra. Juffrouw Sandra heeft
afgelopen dinsdag weer kort hernieuwd kennisgemaakt met de klassen en heeft zin om weer
te starten bij ons op school. De ouders die hun kind(eren) vorig jaar hebben opgegeven, krijgen volgende week bericht hierover.
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OVERSTEEK HENDRIK DE KEIJZERPLEIN
Iedere schooldag staan bij onze oversteekplaats aan het Hendrik de Keijzerplein oversteekbrigadiers om de kinderen van onze school zo veilig mogelijk naar en van school te laten
gaan. Al onze brigadiers hebben een korte opleiding gevolgd en zijn bevoegd om een stopteken te geven aan passerend verkeer. Het is ook belangrijk, dat kinderen en ouders van onze
school zich houden aan een aantal regels:
 Regels voor veilig oversteken bij de verkeersbrigadiers:
 Iedereen steekt recht en lopend over. Niet rennen of duwen, maar rustig lopen.
Eventueel jonge kinderen op een driewieler kunnen fietsend oversteken. De rest met
de fiets of step aan de hand.
 Aansluiten op voldoende afstand van de weg op de stoep. Blijf achter de oranje pylonen en achter de verkeersbrigadier.
 Zorg dat je de verkeersbrigadier niet hindert bij zijn/haar werk.
 Oversteken bij groen licht voor voetgangers.
 Wanneer het verkeerslicht voor voetgangers begint te knipperen: NIET meer beginnen met oversteken. Als je al begonnen bent met oversteken kun je rustig doorlopen
naar de overkant.
 Volg altijd de aanwijzingen van de verkeersbrigadiers op!!!
Het team van oversteekbrigadiers kan, met name op donderdag en vrijdag, nog wel enige
versterking gebruiken. Als u belangstelling hebt, kunt u contact opnemen met de coördinator Marc v.d. Heuvel m.vandenheuvel@bs-opbouw.nl

NIEUWS VAN DE MR
Om ouders meer te betrekken bij het werk van de MR, krijgt u via de nieuwsbrief na elke
vergadering een kort verslag over wat er besproken is. Op de vergadering die 22 oktober
heeft plaats gevonden zijn de volgende onderwerpen besproken:
- De uitstroomprofielen van de afgelopen jaren zijn besproken en er is gesproken over
mogelijke opties voor de eindtoets voor de leerlingen uit groep 8.
- We hebben de globale uitslag van de Risico Inventarisatie & Evaluatie besproken. De
school voldoet aan de norm.

MEDIATOREN
Afgelopen maandag hebben de nieuwe mediatoren hun diploma ontvangen. Vanaf maandag
zijn ze ook al in actie. We wensen de nieuwe mediatoren Tayra, Isa, Jasmijn, Talip, Lidka, Jan
en Jill veel succes en uiteraard ook de mediatoren die vorig schooljaar al actief waren Deniz,
Naomi, Noah, Guus en Burak B.
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
U krijgt uw nieuwsbrief nu digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via info@bs-opbouw.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan
ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail naar: info@bs-opbouw.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit emailadres ook gebruiken.
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