Belangrijke data
Vrijdag 24 augustus ‘18
Woensdag 29 augustus ‘18
Zaterdag 1 september ‘18
Woensdag 5 september ‘18
Donderdag 6 september ‘18
Vrijdag 7 september ‘18
Dinsdag 11 september ‘18
Woensdag 12 september ‘18
Woensdag 19 september ‘18
Vrijdag 21 september ‘18

Groep 1-2 vrij!!
Afsluiting kanjerweek
Anne jarig!!
Ouder informatie avond
Oudergesprekken groep 4-5 & 6-7
Groep 1-2 vrij!!
Oudergesprekken groep 1-3, 5-6 & 8
Oudergesprekken alle groepen
Koffieuurtje
Studiedag (hele dag vrij) !!

Inhoudsopgave
Belangrijke data
Inhoudsopgave
Nieuwe Privacy wetgeving
Ouderhulp lezen gevraagd
Informatieavond 5 september
Spijkerjasje kwijt
Educatief aanbod
Bijlagen
Toestemming delen persoonsgegevens
Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater vanaf 5 september

Nieuwe Privacy wetgeving
De nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) is sinds een paar maanden van kracht. In de
bijlage vindt u een toestemmingsformulier, waarop u kunt aangeven waar u wel en geen
toestemming voor wilt geven. Ook de toelichting bij het formulier vindt u daar. Wij
ontvangen dit formulier graag zsm retour. De toestemmingsformulieren worden vandaag
ook op papier meegegeven aan uw oudste kind op De Driehoek.

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

Ouderhulp lezen gevraagd
Op woensdag en vrijdag van 8.30 - 8.50 zoeken wij hulp van ouders om met kinderen te
lezen in het computerprogramma Bouw!, zgn. tutorlezen. Wie wil en kan ons hierbij helpen?
Graag zsm doorgeven aan diana.simons@3hoek.nl.

Informatieavond 5 september
De inschrijving voor de informatieavond sloot vandaag. Er hebben zich heel wat ouders
ingeschreven. We gaan proberen een rooster te maken zodat iedereen naar de gewenste
onderwerpen kan.
Mocht u zich vergeten zijn in te schrijven, dan kunt u altijd nog aansluiten bij de ingeplande
informatierondes. Laat u ons dat dan wel even weten?!

Spijkerjasje kwijt
Voor de zomervakantie heeft een kleuter na het snuffelen haar spijkerjasje laten liggen. Het
zat echter niet meer bij de gevonden voorwerpen. Heeft iemand per ongeluk een lichtblauw
spijkerjasje van Mango met een binnenvoering met stippeltjes thuis liggen? Olivia wil het
graag terug.

Educatief aanbod
Aan de start van elk schooljaar krijgen wij van verschillende aanbieders folders voor
typecursussen, reken- en taaloefensoftware e.d. Wij geven deze folders niet mee. U vindt
deze in de rekjes direct bij binnenkomst links. De tijdschriften per leeftijdscategorie geven we
wel mee. Gewoon leuk om te lezen en ze verplichten niet tot een abonnement.

Volgende nieuwsbrief

20 september 2018

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

Bijlagen
Toestemming delen persoonsgegevens
Aarle-Rixtel, 23 augustus 2018

Beste ouders/ verzorgers,

De wijze waarop we met de persoonsgegevens van u en uw kind tot op heden zijn omgegaan voldoet
niet meer aan de nieuwste wet- en regelgeving. Vanaf dit schooljaar zullen wij zodoende bij de start
van elk schooljaar aan u vragen welke gegevens we wel en niet mogen delen.
We vragen toestemming voor verschillende gegevens, op verschillende media. Korte toelichting
hierbij:
Facebook => volledig openbaar. Mag uw kind (herkenbaar) op de foto op onze Facebookpagina?
Website => volledig openbaar. Mag uw kind (herkenbaar) op de foto op onze website?
Klasbord => deze app is enkel toegankelijk voor de ouders/ verzorgers van de kinderen in deze
groep. Foto’s kunnen niet gedownload worden. We willen alle ouders vragen om ook geen
schermafdrukken te delen op social media.
Andere websites => bij excursies e.d. komt het voor dat gevraagd wordt of foto’s geplaatst mogen
worden op die betreffende website. Mag uw kind op de foto op zo’n site?
Klassenlijst => adreslijst met daarop het adres en telefoonnummer van elk kind uit de groep. Handig
in geval van afspreken, maar zonder uw toestemming zullen wij deze niet meer verspreiden.
Mailadressen aan bouwouders => mag uw mailadres doorgegeven worden aan bouwouders?
Filmen en foto’s tijdens verjaardagen => Ook hiervan horen we graag of u toestemming geeft voor
het filmen en foto’s maken tijdens het vieren van verjaardagen op school. En ook hier willen we
vragen om foto’s waar andere kinderen op staan niet op social media te delen. Uw eigen kind kunt u
natuurlijk wel op social media zetten als u wilt.
Opnames t.b.v. scholing => t.b.v. onze scholing en die van stagiaires moeten we soms opnames
maken. Deze opnames worden enkel gebruikt voor de betreffende opleiding en vervolgens worden
deze teruggegeven aan de leerkracht in opleiding. Ook bij stagiaires worden ze na beoordeling direct
uit het schoolsysteem verwijderd.
Tevens is er ruimte voor aanvullende opmerkingen.
Wilt u op bijgaand toestemmingsformulier aangeven waarvoor u wel en geen toestemming geeft? U
kunt het ingevulde formulier zsm inleveren bij de groepsleerkracht.

Hartelijke groet,
Team OBS De Driehoek,
Jolein Orelio

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

Toestemmingsformulier AVG schooljaar 2018-2019
Naam kind(eren):
Groep(en):
Graag aangeven waarvoor u toestemming verleent:
1. Facebookpagina OBS De Driehoek

ja

/

nee

2. Website www.3hoek.nl

ja

/

nee

3. Klasbord

ja

/

nee

4. Andere websites

ja

/

nee

5. Klassenlijst

ja

/

nee

6. mailadressen aan bouwouders

ja

/

nee

7. Filmen en foto’s tijdens verjaardagen

ja

/

nee

8. Opnames t.b.v. scholing

ja

/

nee

Opmerkingen:

Plaats:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater vanaf 5 september

Toneelspelen is altijd spannend. Je gebruikt je fantasie om allerlei gekke en
onverwachte situaties te beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te
spelen, je leert ook een heleboel. In de acteerlessen werk je aan je houding, stem en
verbeelding. Je vermogen om samen te werken, te presenteren en je fantasie
worden verbreed.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen. De lessen worden vanaf
5 september op woensdagen en donderdagen gegeven.
“Ik heb meer dan alleen toneelspelen geleerd; dankzij de toneellessen in het
Annatheater kan ik beter voor een groep spreken, heb ik meer controle over mijn
lichaam en kan ik mijn emoties beter laten zien” (Emma)
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
www.annatheater.nl

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

