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Privacy
Op De Schutse wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven
van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de
school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens
genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt
noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is
beperkt.
De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen
een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het
gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.
Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven,
tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
In een privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten
zijn van ouders en leerlingen. Op de laatste schoolconferentie over Mediawijsheid is gesproken over
toestemming geven voor publicatie van foto en video op het internet. Als u op het 15-minutengesprek bent
geweest, heeft u een brief van de leerkracht ontvangen. Met deze brief vragen wij uw toestemming voor het
gebruik van beeldmateriaal van uw kind. U kunt aangeven waarvoor u toestemming geeft.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevenbescherming (AVG) van toepassing. Dan is er
binnen de Europese Unie één wet voor privacy. Hiermee vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp). De AVG legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat zij zich
aan de wet houden. Vanwege de vele leerling- en personeelsgegevens geldt dit des te meer voor
onderwijsinstellingen. De komende weken informeren wij u over de gevolgen van deze verordening.
Voor vragen kunt u terecht bij de directie.
Staking 14 februari 2018.
Het was een leerzame dag met boeiende gastsprekers. De kinderen hebben genoten van de sprekers en
begeleiders. Op de Facebooksite kunt u de foto’s bekijken.
En dat er een groot tekort is aan invallers hebben we nu zelf ondervonden. We hebben voor groep 7 & 8
geen vervanger kunnen vinden en zijn helaas genoodzaakt om vrijdag de groep naar huis te sturen.
Trefwoord
Week 8 t/m 11 (19 februari t/m 16 maart): Veel en weinig
■ Inhoud: Veel en weinig, rijkdom en armoede. De waarde van delen.
■ Bijbel: De bloemen en de vogels hebben geen zorgen (Lucas 12); De rijke jongeling (Lucas 18);

Intocht in Jeruzalem (Lucas 19); Het muntje van de weduwe (Lucas 21).
Teamscholing Talentbouwers
Elk kind dat geboren wordt, heeft bakken talent. Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit
maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt, en dat je je
batterijen oplaadt.
Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talent, anderen kunnen hen helpen om zich bewust te worden
van hun talent. Dat is precies wat een kindertalentenfluistaar doet. Kinderen helpen om hun talenten te
benoemen.
De opleiding “Talentgedreven werken met kinderen” van Els Pronk maakt een verdieping rond het werken
met talent van kinderen. Hoe kan je kinderen helpen om zelfvertrouwen te krijgen. Hoe ontwikkel ik een
positieve mindset. Hoe kan ik achter het gedrag van kinderen kijken en met het kind aan de slag gaan rond
vraagstukken die niet die niet lekker gaan.
Els Pronk zal het team van de Schutse en collega’s van de Wegwijzer uit Geesbrug op een drietal
studiedagen opleiden.
Deze studiedagen zijn gepland op de volgende data: donderdag 7 en 14 juni. En nog een nader te bepalen
dag in juli. De school is op alle studiedagen de hele dag gesloten. Wilt u deze data noteren op de
schooljaarkalender.
Nieuws groep 1,2 en 3
groep 1 en 2:
Inmiddels hebben we een zelfgemaakte maan in de klas, waar de raket naar toe kan vliegen. Erg bijzonder.
Misschien kunnen de kinderen vertellen hoe dit werkt. Daarnaast zijn we bezig een astronaut te maken. Als
we tekenen over de reis naar de maan, worden ook diverse planeten getekend. Sommige namen kennen we
al, bijvoorbeeld: Pluto en Saturnus.
Groep 3:
In groep drie wordt verder gewerkt in kern 6 en na de vakantie starten we met kern 7. ‘Wies weet de weg
wel.’ We leren woorden die beginnen met de sch en woorden die eindigen op ng. Samengestelde woorden
komen aan de orde. Ook zijn we gestart met Jippie. De voorloper van begrijpend lezen. Afgelopen week
kwam bij rekenen het klokkijken aan de orde. Niet altijd eenvoudig, gelukkig konden we wat we op de
ochtend in ons schrift geoefend hadden, op de middag met ons eigen lichaam oefenen. Erg leuk en
leerzaam. Zie de foto’s.
Na de vakantie starten we met de gymnastieklessen in de grote sportzaal i.p.v. in het speellokaal. Dit omdat
we daar meer ruimte en materialen hebben. Zo kunnen we alle kinderen op het juiste niveau lesgeven.
.
Bericht van de Activiteitencommissie
Het pannenkoekenfeest is vanwege de ziekte van een groot aantal leerlingen en een zieke leerkracht
verplaatst naar een nog nader te bepalen datum na de voorjaarsvakantie.
We houden u op de hoogte.
Groeten van de activiteitencommissie.

Nieuws uit groep 4,5,6
Drent museum
Vrijdag 23 maart gaan we met groep 4,5 en 6 naar het Drentsmuseum in Assen. We worden opgehaald met
de bus en worden voor het museum afgezet. De bus is rond 12.15 uur weer terug op school. De kinderen
van groep 4 kunnen als we terug zijn dan gelijk met de ouders mee naar huis. We hopen op een leerzame
excursie
Tafels
Het is best lastig om ze allemaal (door elkaar) te onthouden. Maar om andere sommen goed uit te kunnen
rekenen, is het wel belangrijk dat de tafels goed geautomatiseerd zijn. We merken dat veel kinderen nog te
lang moeten nadenken over de sommen. We raden dan ook aan om thuis regelmatig te oefenen. Dat kan
ook online. Bijvoorbeeld op http://www.tafelsoefenen.nl/ of http://tafels-oefenen.nl of www.tafeldiploma.nl
.

Nieuws uit groep 7 en 8.
Na de voorjaarsvakantie gaan we in samenwerking met F8, de plaatselijke fotografieclub, starten
met fotografielessen. Het thema van de lessen is “Ik en mijn wereld”. Dit traject mondt uit in een foto
expositie op zaterdag 28 april in de Aelder Meent. Daar kunt u de winnende foto’s van de leerlingen
zien. De leerlingen krijgen de lessen van Sabine van der Leek.
Op woensdag 7 maart vindt in Coevorden de schoolvoorleeskampioenschap plaats. Isabelle zal ons
vertegenwoordigen op deze dag. We wensen haar veel plezier en succes toe.
Shayan gaat in de voorjaarsvakantie verhuizen naar Ermelo. Ze mogen in Nederland blijven. We
wensen Shayan en de familie veel plezier en geluk in Ermelo.

Verjaardagen

Jarig in februari en maart

februari
26

naam
Ingmar

groep
7

8

Saartje

7

18

Yade

6

19

Jozua

1

19

Daniel

5
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Isabelle

8

25

Iris

1

27

Twan

3

28

Annemijn

5

Maart

Van harte gefeliciteerd jongens en meisjes!

Belangrijke data komende periode
Februari / Maart
Donderdag 22 februari
Vrijdag 23 februari
Woensdag 28 februari
Maandag 26 februari t/m 2 maart
Maandag 5 maart
Donderdag 15 maart
Dinsdag 20 maart
Woensdag 28 maart
Donderdag 29 maart
Vrijdag 30 maart
Maandag 2 april

15- minutengesprek
Rapport mee naar huis
Oud Papier Aktie
Voorjaarsvakantie
Start fotografielessen i.s.m. F 8
Opa- en omaochtend
Ledenraadvergadering Fiers
Oud Papier Aktie
Paasviering op Witte donderdag
Goede Vrijdag alle leerlingen vrij
Tweede Paasdag: alle leerlingen vrij

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 9 maart 2018.

Toestemming publicatie foto’s en video’s
Aalden, februari 2018
Beste ouder/verzorger,
Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we 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 soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade
kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we 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.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter. Wilt uw deze brief of antwoordstrook met uw kind meegeven naar school?
Uw toestemming geldt 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? We 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 we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de
stagejuf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en om toestemming vragen. Ook als we
beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment
alsnog toestemming geven.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Max Tetelepta
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van ……………………………………groep ……..
dat foto’s en video’s door CBS de Schutse gebruikt mogen worden*:
 in de schoolgids en schoolbrochure en schoolkalender
 op de website van de school
 in de (digitale) nieuwsbrief
 op sociale-media accounts van de school (Parro, Facebook)
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft
Datum:
Naam ouder/verzorger:
Handtekening ouder/verzorger:
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