
 

Sterrenboognieuws 14 juni 2018 

 
Ouderhulp 2018-2019 
 
Namens de OR en het team van de Sterrenboog zijn wij op zoek naar ouders die ons aankomend 

schooljaar willen helpen bij een aantal activiteiten bijvoorbeeld:  

Klusochtend/middag 

Dit jaar vragen wij hulp voor een klusmiddag en een klusochtend. Het is een gezellige 

middag/ochtend waarin we allerlei klussen op en rondom school gaan doen. Hierbij kunnen we 

natuurlijk ook goed de hulp gebruiken van een aantal vaders! 

kopieerouder 

Wij zijn op zoek naar ouders die willen helpen met het kopiëren.  

Wat wordt er van je verwacht: 

- 1 ochtend in de week ca. 1 uur kopiëren van o.a. werkbladen en citowerkboekjes. 

 

Activiteiten 

Zoals carnaval, Kerst, sportdag, Sinterklaas, coachen van een voetbalteam in groep 6, 7 of 8 enz. 

 

U kunt zich opgeven via onze website www.desterrenboog.nl – ouderhulp ’18-’19.  

Alle hulp is welkom. 

Alvast heel erg bedankt! 

 

Dierenparade 

Van 21 mei t/m 22 juni hebben wij in de groepen 1 t/m 8 het thema ‘dieren’. 

Tijdens deze weken zijn we in de klas bezig met het onderwerp dieren. 

In het kader van het onderwerp maken we diverse excursies en zijn we in de groepen 5 t/m 8 

groepsdoorbrekend gaan werken. 

Op woensdagmiddag 20 juni van 13:30 tot 14:15 sluiten wij het thema af door middel van een 

feestelijke dierenparade. 

Elk gezin mag die middag onder begeleiding van een ouder of verzorger één huisdier meenemen en 

showen tijdens de dierenparade. 

Dus zet deze datum maar vast in jullie agenda, want het belooft een spectaculaire middag te 

worden! 

http://www.desterrenboog.nl/


 

 

Herhaalde oproep schoonmaak school 
Zoals elk jaar worden er in de onderbouw schoonmaakmomenten gepland.  
Dit jaar willen we ook in de hogere groepen gaan schoonmaken zodat de leerlingen na de 
zomervakantie weer in een fris schoon lokaal kunnen starten.  
De volgende momenten zijn hiervoor gepland: 
Maandag 2 juli van 10.15 uur tot 12.00 uur groep 6 
Maandag 2 juli van 12.45 uur tot 14.15 uur groep 5 
Dinsdag 3 juli van  12.45 uur tot 14.15 uur groep 8 
Dinsdag 3 juli van 12.45 uur tot 14.15 uur groep 4 
Donderdag 5 juli van 12.45 uur tot 14.15 uur groep 7 
 
Wilt u ons komen helpen? Helemaal super! U kunt zich opgeven bij desbetreffende leerkracht.  
Herhaalde oproep 

Gezocht; ouders die willen helpen 

schoonmaken op donderdag 28 juni of vrijdag 

29 juni in de groepen 1-2 en 2-3 van 12.45 uur 

tot 14.15 uur.    

Opgaveformulier hangt bij gr 1-2                           

     

     

                                     

 
 
 

Privacy op school – Stichting Keender    12 juni 2018 

Op onze scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van leerlingen/ 

Elke school heeft leerling gegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te 

kunnen geven en begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratie van 

de school. De meeste leerling gegevens komen van ouders (zoals bij inschrijving op school), maar ook 

leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en 

vorderingen). In sommige gevallen worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische 

informatie (dyslexie, ADHD), geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling.  

Inschrijfformulier 

Tijdens het aanmelden krijgt u het inschrijfformulier van onze school. In het inschrijvingsformulier is 

een toestemmingverklaring bijgevoegd voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden en 

voor het bepalen van ondersteuningsbehoefte. Zo wordt er bijvoorbeeld toestemming gevraagd om 

leerling gegevens te delen met de schoolfotograaf, publicatie van beeldmateriaal op de website en 

voor Ten slotte wordt in het inschrijfformulier toegelicht aan welke organisatie, het doeleinde van de 

verwerking, welke gegevens verwerkt worden en de duur dat gegevens beschikbaar blijven na 

verwerking.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.dienst.nl/sub/upload/images/1/18623_550.jpg&imgrefurl=https://www.dienst.nl/schoonmaak/kantoor-bedrijfspand/18623/poolse-schoonmaakbedrijf-professioneel-snel-en-goedkoop.htm&docid=XISiP7WK9zm9CM&tbnid=MrQ2bmVceXwZ-M:&vet=10ahUKEwjogcCO5dDbAhUFPFAKHSKnAOgQMwikASgkMCQ..i&w=426&h=247&bih=855&biw=1200&q=afbeelding schoonmaak&ved=0ahUKEwjogcCO5dDbAhUFPFAKHSKnAOgQMwikASgkMCQ&iact=mrc&uact=8


Leerlingadministratie 

De leerling gegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem EDUscope. 

Met de leverancier zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de 

school krijgen. Deze en toekomstige (andere) leveranciers mogen de leerling gegevens alleen 

gebruiken als de school daar toestemming voor geeft. Het programma is beveiligd en de toegang tot 

persoonsgegevens beperkt tot medewerkers van de school. Omdat de school onderdeel uit maakt 

van Stichting Keender worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het 

kader van de gemeenschappelijke administratie.  

 

Telefoonlijst 

Op sommige scholen wordt er, per klas, een klassenlijst gemaakt met de adressen van leerlingen. 

Deze lijst met contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met andere ouders, als de kinderen 

(buiten schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, overblijf of bijvoorbeeld 

huiswerk. Wij vragen hierbij uw toestemming om de naam van uw kind, diens adres en uw 

telefoonnummer te mogen delen met de andere (ouders van de) klasgenootjes van uw kind. Als u er 

bezwaar tegen heeft, wordt de naam van uw kind niet gedeeld (en moet u daar zelf voor zorgen). 

Deze informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik 

onderling, en dus bijvoorbeeld niet voor reclame.   

 

Privacyrechten 

Ouder hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of 

te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze 

rechten, kan contact worden opgenomen met de leerkracht van de leerling, of met de 

schooldirecteur.  

 

Data op een rij 

20 juni                                             Dierenparade 
25 juni     Schoolreisje 
26 juni    Studiemiddag (kinderen 12.15 vrij) 
29 juni    Rapport 
27 t/m 29 juni   School schoonmaken onderbouw 
27 t/m 29 juni                                Wandelen op wielen 27, 28 middag, 29 avond 

2 t/m 5 juli  Schoonmaken school bovenbouw 

3 en 5 juli                                        Ouder-kindgesprekken 

10 juli  Musical groep 8 

11 juli                                              Uitgooien groep 8 

13 juli  12.15 vakantie 

 

 
Bijlage: 


