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TOESTEMMINGSFORMULIER
Met ingang van 25 mei 2018 is artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door
artikel 7 van de algemene verordening gegevensbescherming(AVG). Als gevolg daarvan hebben
wij als school meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. In het kader van deze
wet zijn wij verplicht toestemming te vragen aan de ouders/ verzorgers voor het verwerken en
verstrekken van (leerling)gegevens. Naast het opvragen van informatie, verstrekt de school
leerlinggegevens aan derden voor verschillende doeleinden. Vanzelfsprekend gaan wij hier heel
zorgvuldig mee om.
Vandaag hebben alle kinderen een toestemmingsformulier meegekregen. Hierop staan
verschillende onderdelen met het doel erachter. Als ouders kunt u wel of geen toestemming
verlenen voor de verschillende onderdelen.
Wilt u op het formulier invullen waar u wel of geen toestemming voor geeft? Naar aanleiding van
dit toestemmingsformulier kunnen wij gegevens wel of niet doorgeven aan derden. Ook kan dan
de leerlingenlijst mee.
Wilt u dit formulier uiterlijk vrijdag 15 februari inleveren?
Let op: het formulier heeft een voorkant en een achterkant die ingevuld moeten worden!!
Ook vragen wij hierbij uw aandacht voor het volgende:
We begrijpen dat u soms zelf graag foto’s maakt tijdens bijzondere gebeurtenissen op school. We
gaan ervan uit dat u daarbij rekening houdt met het feit dat ouders het vervelend kunnen vinden
dat andere ouders foto’s maken van hun kind(eren). Niet alle ouders stellen het op prijs dat foto’s
van hun kind(eren) publiekelijk worden gedeeld. Wij vertrouwen er op dat ouders terughoudend
zijn met het maken van beeldmateriaal en het plaatsen ervan op internet.
Een aantal tips:
- maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik
- zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites of sociale media
- maak overzichtsfoto’s waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn
- maak alleen een close-up van uw eigen kind
- maak geen foto’s van kinderen waar uw eigen kind niet op staat
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Team cbs Nieuwoord
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STUDIEDAG LEERKRACHTEN
Zoals op de schoolkalender vermeld staat, hebben de leerkrachten woensdag 13 februari een
studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij.

CITOTOETSEN
De meeste citotoetsen zijn weer achter de rug. We zijn trots op de manier
waarop jullie je best hebben gedaan om deze toetsen zo goed mogelijk te
maken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPGAVE NIEUWE LEERLINGEN
Afgelopen dinsdag was de inschrijving voor leerlingen die voor oktober 2020 vier jaar worden.
Als uw zoon of dochter voor deze datum vier jaar wordt en nog niet staat ingeschreven, wilt u dan
binnenkort een inschrijfformulier op school halen? Dan hebben we een beeld hoeveel kinderen in
het nieuwe schooljaar bij ons op school komen. We kunnen hier in de voorbereiding op het nieuwe
schooljaar dan rekening mee houden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIEUWE LEERLING
Maandag 11 februari verwelkomen we Sophie Bijlstra als instroomleerling in groep 2.
Sophie, we vinden het fijn dat je bij ons op school komt en wensen je veel plezier op
onze school!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OUDERGESPREKKEN GROEP 1 t/m 7
Op maandag 25 februari en dinsdag 26 februari zijn de oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7.
Tijdens deze oudergesprekken willen we graag alle ouders spreken.
Wilt u de antwoordstrook uiterlijk morgen (vrijdag 8 februari) weer meegeven naar school?
Dan hebben wij voldoende tijd om een indeling te maken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZENDING
Het bedrag van maandag 4 februari was € 50,50

BIJBELROOSTERS
GROEP 1, 2
Bijbelboekje: De genezing v.d. verlamde
Het dochtertje van Jaïrus
Bijbelboekje: Het dochtertje van Jaïrus

Lucas 8 : 40-56

Jezus en het Loofhuttenfeest, Johannes 7:1-17
Jezus schrijft in het zand, Johannes 8:1-11
Het licht van de wereld, Johannes 8:12-20
GROEP 3 t/m 8
Bij de verhalen:
Onveilig
Johannes 6: 16-21, 7: 1-17 en 8: 1-11
In de verhalen van deze week gaat het over mensen die verlangen naar veiligheid. De leerlingen
van Jezus komen in een storm op het meer terecht. Een vrouw wordt betrapt op overspel en bij
Jezus gebracht met de vraag of ze gestenigd moet worden. In beide situaties zorgt Jezus voor
veiligheid. Maar dat neemt niet weg dat ook hijzelf de onveiligheid kent: Tijdens het
Loofhuttenfeest blijkt dat zijn leven gevaar loopt.

ANDERE INFORMATIE
GROEP 5a
Topografie: maandag 11 februari toets provincies
GROEP 5b
Topografie: maandag 11 februari toets provincies

GROEP 6
Topografie: dinsdag 12 februari toets Overijssel
Nieuwsbegrip XL: donderdag 14 februari ‘gebouw geprint in 3D’
GROEP 7
Verkeer: maandag 11 februari toets verkeersborden 3
Nieuwsbegrip XL: donderdag 14 februari ‘gebouw geprint in 3D’
GROEP 8a
Engels: dinsdag 12 februari toets
Nieuwsbegrip XL: donderdag 14 februari ‘gebouw geprint in 3D’
Topografie: donderdag 14 februari toets Afrika

GROEP 8b
Engels: dinsdag 12 februari toets
Nieuwsbegrip XL: donderdag 14 februari ‘gebouw geprint in 3D’
Topografie: donderdag 14 februari toets Afrika

AGENDA

Woensdag 13 februari

Alle groepen vrij i.v.m. studiedag leerkrachten

We wensen u en jullie een fijn weekend!
Team CBS Nieuwoord
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