
 

 

 

 

  

 
 
                                                           
 
Terugblik ‘Oergezellig met Rembrandt”           Agenda 
Zoals we u al hebben laten weten via Parro kijken we met een 
zeer goed gevoel terug op het feest. Wat mooi dat bijna alle 
gezinnen hebben deelgenomen! We waren natuurlijk ook blij 
met het erg mooie weer. 
In het bijzonder nog even dank aan de volgende bedrijven die 
hun bijdrage hebben geleverd aan het feest: 

- Bar Bistro d‘Olde Smidse 
- Holtmaat Catering 
- Wiemerink, de echte groenteman. 

De oudercommissie heeft het ijs ‘gesponsord’.  
Allen hartelijk dank!! 
 
Privacy-voorkeuren 
We willen u er nogmaals op wijzen dat u uw privacy-voorkeuren dient aan te aangeven in Parro. We zien dat 
een aantal ouders dit nog niet heeft gedaan. We hebben daarom de periode verlengd tot 1 oktober. 
Vanuit de privacy-wetgeving zijn wij verplicht u jaarlijks om toestemming te vragen voor het plaatsen van foto’s 
van uw kind op Parro, Facebook etc. Dit gaat heel gemakkelijk via Parro: 

-  Ga naar het tabblad 'Instellingen'.  

-  Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.  

-  Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. Doe dit voor ieder kind      
         afzonderlijk. 

Vanaf 1 oktober hanteren wij de voorkeuren zoals deze ingevuld staan. We willen dit graag goed en correct 
vastleggen en daarom vragen we alle ouders dit in te vullen! Mocht u toch niets invullen dan gaan we ervan uit 
dat u wel toestemming geeft. 
 
Audit 
Komende dinsdag, 1 oktober, worden wij bezocht door de audit-commissie van stichting Brigantijn. 
De onderwijsinspectie wil graag dat schoolbesturen meer verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de 
kwaliteit van hun scholen. Wanneer besturen laten zien dat zij hier goed voor zorgen, zal de onderwijsinspectie 
de scholen minder vaak gaan bezoeken. 
Stichting Brigantijn heeft daarom o.a. een auditcommissie ingesteld. Deze groep bestaat uit een aantal 
directeuren (waaronder Michiel van ’t Erve) , intern begeleiders en leerkrachten van verschillende scholen van 
onze stichting. Collega’s dus! Zij bezoeken, in wisselende samenstelling, de scholen en gaan o.a. in de groepen 
kijken, gesprekken voeren etc. Aan het einde van de dag brengen zij verslag uit en enkele weken later volgt er 
een rapportage. Met de eventuele aanbevelingen die de school ontvangt kan de school indien nodig verdere 
acties ondernemen. We zullen u op de hoogte brengen van de conclusies en aanbevelingen van deze audit. 
 
Schoolgids en website 
De nieuwe schoolgids staat op onze website. De informatie in de gids is weer actueel en ook de vormgeving is 
wat aangepast. U kunt deze vinden via: ‘ouders’ -> ‘documenten’ 
We zijn overigens bezig met het bijwerken van onze site. Het kan zijn dat u even niet kunt vinden wat u zoekt. 
Zodra de website helemaal up-to-date is hoort u dit van ons.  

1 oktober Audit 

2 oktober Start Kinderboekenweek 

16 oktober Fietskeuring 

21 t/m 25 okt. Herfstvakantie 

30/31 oktober Portfoliogesprekken 

31 oktober Studiemiddag Team 
Alle kinderen zijn om 12.00u vrij!! 
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Muzeven in groep 7 
Groep 7  is druk bezig met het maken van een museum. Alle kinderen van de groep hebben hun verzamelingen 
meegenomen naar school. Ze gaan er een echt pop-up museum van maken dat ze Muzeven hebben genoemd. 
Van oorbellen tot stenen, van notitieboekjes tot petten, van knuffels tot wieldoppen: alles tentoongesteld in 
hun als museum omgetoverde klaslokaal. Er is een logo ontworpen en ook zijn er echte tickets gemaakt. Die 
zijn verkrijgbaar tijdens openingstijden: donderdag 3 oktober van 14:00 uur tot 17:00 uur. Voor de opbrengst 
van dit alles hebben de kinderen een goed doel gekozen, nl. KIKA. Iedereen die eens een kijkje wil gaan nemen 
is van harte welkom. De kinderen van groep 7 hebben er in ieder geval allemaal veel zin in. 
 
Vertrouwenspersoon/Schoolcontactpersoon 
Juf Saskia heeft de taak van  juf Anouk overgenomen als vertrouwenspersoon en 
schoolcontactpersoon van onze school. Kinderen kunnen bij haar terecht wanneer ze 
graag iets willen vertellen wat ze liever niet met hun eigen leerkracht bespreken. Dit kan 
b.v. wanneer ze zich om de een of andere reden niet fijn voelen op school. 
Ze kunnen bij haar komen maar ook kunnen ze een briefje in de nieuwe, daarvoor 
bestemde bus doen. Deze hangt in de hal bij de hoofdingang. Juf Saskia heeft deze week 
in alle groepen hierover uitleg gegeven. 
Ook ouders kunnen bij juf Saskia terecht wanneer ze het b.v. oneens zijn iets op school en 
dit met de leerkracht en directie niet naar tevredenheid kunnen oplossen. Indien nodig 
kan zij de ouders doorverwijzen naar de bovenschoolse vertrouwenspersoon of de 
klachtencommissie. Meer informatie vindt u in de schoolgids. 
 
Kinderboekenweek 
Kinderboeken over voertuigen staan centraal in de Kinderboekenweek 2019, die loopt van woensdag 2 oktober 
tot en met zondag 13 oktober 2019. De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Anna Woltz. De makers 
van het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2019 zijn astronaut André Kuipers en illustrator Natascha 
Stenvert. Op school starten we deze week met meesters en juffen die op reis gaan naar een andere klas. 
Misschien doen ze dat op een bijzonder vervoersmiddel? 
In de groepen zullen gedurende de weken activiteiten plaatsvinden met het accent op lezen, kinderboeken en 
creatief schrijven. In de klassen zullen ook nieuwe, bijzondere en toekomstgerichte voertuigen ontworpen 
worden. De bibliotheek zal in deze periode feestelijk ingericht worden met de nieuwste boeken, boeken die 
prijzen gewonnen hebben en natuurlijk slingers en posters! Wat een (kinderboeken)feest!! 
 

           
 
Fietskeuring 
Op woensdag 16 oktober vindt de jaarlijkse fietskeuring plaats. Medewerkers van VVN zullen die dag op school 
zijn om de fietsen te controleren op een aantal belangrijke veiligheidsaspecten zoals verlichting en remmen. 
Alle kinderen mogen deze dag dus met de fiets naar school komen!   
 
Nieuwe leerlingen 
De volgende nieuwe leerlingen zijn gestart/gaan starten op onze school: 
 
In groep 1 
Sanne Meinders 
Gijsbert de Jong 
 


