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De start  
Gisteren zijn we met zijn allen goed gestart. 
Het team is er erg positief over. Hopelijk is uw 
kind ook enthousiast over de start 
thuisgekomen. De leerkrachten houden u met 
de app SocialSchools op de hoogte.  

Belangrijk: over SocialSchools 
Op het moment van het versturen van deze 
nieuwsbrief hebben 81% van onze leerlingen 
minimaal 1 gekoppelde ouder.  Enkele ouders 
blijken geen mail te hebben ontvangen of 
slechts een koppeling met één van hun 
kinderen. Na contact met Social Schools blijkt 
dat ik dit alleen handmatig kan oplossen. Deze 
week probeer ik zoveel mogelijk ouders, die 
dit betreft, te mailen.  
Indien van één van beide ouders nog geen 
mailadres bij ons bekend is en u dit wel wilt 
gebruiken voor Social Schools kunt u dit via 
ouderportaal doorgeven.  

We vinden het belangrijk dat we alle ouders 
via Social Schools kunnen bereiken omdat een 
groot deel van onze communicatie via dit 
portaal zal gaan lopen. Als bijlage vindt u een 
document waarin het schoolbeleid omtrent 
communicatie via Social Schools staat 
beschreven.  

 “Wij bewaken de privacy van de leerlingen. 
Dit doen we door een afgesloten en beveiligde 
omgeving. Daarnaast worden foto’s en namen 
van kinderen alleen gebruikt met toestemming 
van de ouders. Deze wordt in de app bevestigd 
door de ouders” 
Dit is een zinsnede  uit het beleidsdocument in  

 

 

de bijlage. We vragen daarom aan alle ouders 
via Social Schools de “beeldgebruiks-
voorkeuren” voor hun kinderen aan te geven.  
Er kunnen altijd goede redenen bestaan om 
foto’s van uw kinderen niet te willen 
publiceren, maar een goede afweging is hierbij 
wel belangrijk. Als er bijvoorbeeld GEEN 
toestemming is om foto’s op Social Schools of 
op de schoolwebsite te plaatsten, kan dit 
betekenen dat uw kind NIET op de groepsfoto 
staat of nooit bij activiteiten in beeld komt. 
U kunt er van op aan dat we als school heel 
zorgvuldig omgaan met de keuze van 
beeldmateriaal wat wordt gepubliceerd.  

Verkiezing lid Medezeggenschapsraad (MR) 
Oudergeleding 
Vanwege het vertrekken van Kirstin 
Nieuwenhuis is een plek vrijgekomen bij de 
oudergeleding van de MR. Op 18 juni 2020 is 
hierover berichtgeving geweest samen met de 
nieuwsbrief van de school.  
Twee ouders hebben aangegeven interesse te 
hebben om deel uit te maken van de MR.  
Meer hierover volgt in een aparte nieuwsbrief.  

 

Bijlagen 

 Bericht namens de parochie voor opgave 
Eerste Communie of Heilig Vormsel 

 Beleidsdocument “Communicatie via 
Social Schools”. 
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De kalender van augustus en september  
(De meest recente kalender is in te zien op Social Schools) 
 
17 t/m 21 augustus    Startweek 
 
Dinsdag 18 augustus    Postdag 
Woensdag 19 augustus   Oud papier 
Donderdag 27 augustus   Ontruimingsoefening met de hele school 
Maandag 31 augustus    STUDIEDAG team; alle kinderen vrij 
 
Dinsdag 1 september     Postdag 
Dinsdag 1 september    OR-vergadering 
In week 37  Startgesprekken (Hoe? Dat laten we nog weten) 
Woensdag 16 september   ’s Avonds oud papier 
 
         


