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IEDER KIND, ELKE DAG, EEN  GEVOEL 
wjw 1, week 34, 21 augustus 2018 

 

 
27 augustus  
 6 september 
10 september 
19 september 
 

 
Eerste schooldag 
Uitreiking VierKeerWijzer certificaat 
Start Mad Science – naschoolse activiteit 
Informatieavond 

 
Beste ouders, 
 
Terwijl de kinderen nog heerlijk aan het genieten zijn van de zomervakantie, wordt er in school al hard gewerkt. Veel 
klassen zijn al ingericht en vrijdag hebben wij onze startvergadering met het hele team. Wij hopen dat iedereen in de 
vakantie heerlijk is uitgerust en dat wij maandag iedereen op school zien.  
Hopelijk heeft u de informatieavond al in uw agenda genoteerd want wij vinden het als team belangrijk om u op deze 
avond te ontmoeten. U ontmoet dan de leerkracht van uw kind(eren), u krijgt informatie over het leerjaar en u kunt uw 
vragen stellen.  
Op donderdagmorgen 6 september om half negen ontvangen wij het VierKeerWijzer certificaat. Dit betekent dat wij de 
doelen hebben bereikt om een “VierKeerWijzerschool” te worden en dit willen wij graag met de kinderen en u als ouders 
vieren. 
 
Marca en Conny 
 
Toestemming beeldmateriaal 
Op onze school laten wij u met foto’s en soms video’s zien waar wij mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens 
verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze 
foto’s (en af en toe in video’s) te zien zijn. 
Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met foto’s (en video’s). Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen 
ondervinden. Wij plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden wij het belangrijk om uw 
toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt 
dat foto’s van uw kind op internet verschijnen. 
U kunt via Parro aangeven waar u toestemming voor geeft. Dit is voor:  
- het gebruik van foto’s in de schoolgids. 
- het gebruik van foto’s op de website van de school (een klassenfoto). 
- het gebruik van foto’s of video’s op Parro. 
- het gebruik van foto’s op onze Facebookpagina. 
- het gebruik van foto’s of video’s in de nieuwsbrief (het WJW) 
Uw voorkeuren worden opgeslagen in ons leerling administratiesysteem. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door 
u gegeven toestemming.  
Wij verwachten dat ouders in ieder geval toestemming geven voor beeldmateriaal via Parro. Parro wordt het meest 
gebruikt door de leerkrachten die u graag een inkijkje geven van wat er in de klas gebeurd.  
Uw toestemming geldt voor schooljaar 2018-2019 en alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht 
worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar 
geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s 
op internet. 
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? Wij merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze 
willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s 
en video’s wel of niet mag. 
Als wij foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stagiair(e) op te 
nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor 
een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op. 
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In verband met de nieuwe wet op de privacy hebben wij uw toestemming nodig.  
Wilt u ons daarbij helpen door zo snel mogelijk de toestemming aan te geven via Parro. U kunt dit doen door in de Parro 
naar uw Parro instellingen te gaan. Onder “mijn profiel” staat “mijn kinderen” en achter de naam staan drie punten. 
Door op deze punten te klikken kunt u uw voorkeuren aangeven. Per kind geeft u uw voorkeuren aan. 
Tot die tijd zullen de leerkrachten geen foto’s sturen en dat is jammer, want zeker de eerste dagen zijn voor iedereen 
spannend en is het fijn om te zien hoe het in de klas gaat.  
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
 
Studiedagen schooljaar 2018-2019 (herhaling) 
De dagen waarop wij studiedagen hebben en de kinderen vrij zijn: 
Woensdag 3 oktober 2018 
Maandag 26 november 2018 
Vrijdag 22 februari 2019 

Donderdag 4 april 2019 
Maandag 8 juli 2018 
Vrijdag 19 juli 2019 
De vrijdagmiddag voor de kerstvakantie zijn alle kinderen om twaalf uur uit. 
 
Gymrooster 2018-2019 

Maandag Groep Woensdag Groep Vrijdag Groep 

 8.20 -  9.05 5  8.30 - 9.15 4 8.20 - 9.05 3 
 9.05 -  9.50 6a  9.15 - 10.00 4/5 9.05 - 9.50 4/5 
 9.50 - 10.35 6b 10.15 - 11.00 6b 9.50 - 10.35 5 
10.35 - 11.20 7 11.00 - 11.45 7/8 10.35 - 11.20 6a 
11.20 - 12.05 8   11.20 - 12.05 7/8 

      
13.00 - 13.45 3   13.00 - 13.45 7 
13.45 - 14.30 4   14.15 - 15.00 8 

De groepen 3 t/m 8 hebben ook een aantal keren schoolzwemmen gedurende het schooljaar. 
De zwemmomenten kunt u terugvinden in het ouderportaal van Parnassys. 
 
 

 
 
 

 
 


