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  Hebt u vragen of opmerkingen n.a.v. deze Nieuwsbrief, mailt u dan a.u.b. rechtstreeks naar de directie:
kbs.st.joseph@kpoa.nl

Kinderboekenweek
Beste ouders en / of verzorgers,
Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek.
Wij openen de Kinderboekenweek rond 08:30 u. gezamenlijk op het
schoolplein. Na de opening verzamelen de kinderen op het plein bij
hun eigen leerkracht en gaan met hun eigen leerkracht mee naar
binnen.
De deuren van de school gaan hierdoor iets later open dan u gewend
bent. Dat er maar weer veel gelezen en beleefd mag worden.
Met vriendelijke groet,
De Kinderboekenweekcommissie
Privacywetgeving
Sinds begin dit jaar is er wetgeving van kracht rond privacy en
datalekken. In onze technologische maatschappij noodzakelijk
om ons te vrijwaren van malversaties met onze privégegevens,
met name via de nieuwe (sociale) media. Dit is een nogal
omvangrijke wetgeving, die voor elke organisatie gevolgen
heeft. V.w.b. onze scholen wordt dit vanaf KPOA, onze stichting,
aangestuurd.
Een van de belangrijkere wil ik met u delen.
In onze tijd is het gebruikelijk om foto’s en bewegende beeldopnamen van kinderen te
maken. Natuurlijk leuk voor later. Nu is het al zo dat wij u via de schoolgids vragen geen
bewegende beelden van kinderen te maken, omdat hierbij de integriteit van kinderen in
gevaar kan komen. Bijvoorbeeld als er in de klas van een verjaardag in de onderbouw
opnames gemaakt worden. Het is natuurlijk onmogelijk alleen uw kind er op te zetten.
Onvermijdelijk komen ook andere kinderen in beeld. Soms op een wellicht wat gekke,
opvallende manier. Dat mag een kind. Maar dat mag niet naar buiten. Want beelden
bekijken zonder de context kan al gauw tot stigmatisering leiden. Dat willen we te allen
tijde voorkomen. Vandaar geen bewegende beelden.
Maar er is nog een belangrijk verschijnsel gaande. Facebook. Het is binnen de nieuwe
wetgeving verboden, beeldmateriaal van kinderen in de schoolsituatie, op privé
facebookpagina’s (of andere media) te plaatsen. Het lijkt zo logisch, beelden gemaakt,
tijdens bijv. het school eindfeest, te plaatsen op uw eigen facebookpagina. Dat mag dus
niet!! En ik wil u dan ook met klem vragen dit niet, of niet meer, te doen. Het gaat in dat
geval over schending van de integriteit van het kind (of andere personen) in een
beschermde –lees- schoolomgeving.
Het lijkt zo logisch, dit stuk moreel besef, bijna net zo logisch als het plaatsen van de
foto’s. Maar u begrijpt mijn pleidooi.
Met dank, namens onze kinderen.
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Tuinklusdag
Dank aan de ouders die weer hebben meegeholpen de schoolomgeving
netjes te maken. We hebben dit jaar nog een paar keer tuinklusdagen.
De data kunt u op de schoolkalenders vinden op de website en in
DigiDuif.

De tussenschoolse opvang, “Kinderstralen”
Vele kinderen blijven op school lunchen en daarna spelen o.l.v. stichting Kinderstralen.
Ellen Florie is de coördinator van de TSO, Rachel Naron, teamleider van de onderbouw, is
contactpersoon vanuit de school. Ellen en Rachel hebben geregeld overleg over het
verloop van de TSO, samen stemmen we e.e.a. zorgvuldig af. Mocht u vragen hebben,
richt u zich dan in eerste instantie tot Ellen Florie, van de TSO. Ellen of een andere
medewerker zal u als ouder benaderen bij bijzonderheden die zich hebben voorgedaan
bij de TSO. De schoolregels worden natuurlijk gewoon gehanteerd.
Bij calamiteiten, overstijgende vragen kan Rachel Naron indien nodig worden benaderd.
We dragen graag samen zorg voor een fijne overblijf voor uw kind, hierin werkt de
school, de leerkrachten en de Stichting Kinderstralen graag samen.
Blijft uw kind niet over, wilt u dan a.u.b. zorgen dat uw kind pas om 13.00 u. op het plein
is, dan zijn er leerkrachten die pleinwacht lopen. De overblijfmedewerkers zijn tot
13.00 u op het plein en hebben alleen de supervisie over de overblijfkinderen.
Tot 13.00 u. blijft het hek zodoende gesloten t.b.v. het overzicht.
Dank voor uw medewerking.

Mediatoren ‘de Vreedzame school’.
Vanmiddag zijn de nieuwe mediatoren voor dit schooljaar ingehuldigd in het bijzijn van
hun familie en de kinderen van de school. Zij hebben een certificaat ontvangen nadat ze
een 2-daagse training hebben gevolgd. Volgende week ontvangt u een speciale
nieuwsbrief met meer informatie hieromtrent.
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Stamkaarten (herhaald bericht)
Afgelopen week ontving u deze kaart. Dit betreft een jaarlijkse update van de leerling
gegevens. Wij stellen het op prijs, voor het welzijn van uw kind en de voortgang van het
onderwijs, dat u deze controleert, aanpast waar nodig en weer retourneert naar onze
administratie. Bedankt!
Schilder gezocht (herhaald bericht)
Wie van u wil ons helpen met schilderen van de kasten in onze onderbouw. Deze zijn
klaar en we zijn er blij mee. Nu moeten ze nog een lik verf. Mocht u zich aangesproken

voelen, wilt u dan contact opnemen. Met veel dank!

Uit de wijk
Pluim op Dierendag
Het is bijna Dierendag! Ga je jouw lieve huisdier dan ook verwennen? Dat mag ook wel,
want je hoort best vaak nog verhalen over paardenmishandeling, hondenverwaarlozing of
kattenpesterij.
De dieren verdienen een pluim! Op Dierendag, dinsdag 4 oktober zijn alle kleine en grote
huisdieren om 19.00 uur welkom op het plein van de St. Josephkerk in HooglanderveenVathorst om gezegend te worden door pastoor Tuan. (Als het slecht weer is de
dierenzegening in de kerk.) Zo laat je zien dat je van je huisdier houdt!
Dierendag is de feestdag van Franciscus van Assisi, een echte dierenvriend! De dieren in
het bos luisterden naar zijn verhalen en hij sloot zelfs vrede met de wolf die zijn dorp
bedreigde!
Met vriendelijke groet, namens mijn collega’s,
Gert de Wit (directeur)
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