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Beste ouders/verzorgers,
In deze informatiebrief:
 Verslag Dodenherdenking…
 Welkom nieuwe leerling(en)…
 Verslag voetbaltoernooi…
 Bankbattle groep 8A…
 Verbouwplannen…
 Privacywet…
 Juf Danine…
Verslag Dodenherdenking (door Ella & Evie groep 7B).
… We kwamen aan op begraafplaats Vredehof bij de Gilzerbaan. Een meneer nam ons
mee naar de plek waar we moesten gaan staan voor de dodenherdenking. Voordat we ons
gedicht moesten voordragen gaf de burgemeester van Tilburg een toespraak. Nadat de
burgemeester een toespraak had gehouden kwamen een paar kinderen om een krans te
geven aan mensen die het dan op het monument zouden leggen. En daar was het moment,
we moesten ons gedicht voordragen terwijl we vol met spanning zaten. Nadat we ons
(mooie) gedicht hebben voorgedragen kwamen er mensen die muziek speelden\maakten.
Zoals: een mevrouw die het liedje ‘We meet again’ zong, een trompettist die het liedje
‘The Last Post’ speelde en zelfs nog een doedelzak speler. Helemaal op het einde konden
mensen langs graven lopen en een klein vredesfakkeltje dragen (wij mochten ze
uitdelen). En dat deden we allemaal voor de 76 militairen die in de oorloog zijn
gesneuveld.
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Welkom nieuwe leerling(en).
Wij verwelkomen de volgende leerling op onze
school:
-

Milou van Beurden, groep 5A van juf
Elina en juf Stefanie.

Verslag voetbaltoernooi meivakantie.
Op maandag 30 april werd er door onze school door 1 team gespeeld in het schoolvoetbal
toernooi. Ondanks het grote leeftijdsverschil binnen het team (de jongsten uit groep 4
en 5 en de oudsten uit groep 7), stond er echt een team op het veld, dat mooi samenspel
liet zien. Het doel was om samen een leuke middag te hebben en daarbij het beste eruit
te halen. De eerste wedstrijd was het even wennen en werd er met 3-0 verloren, maar
de jongens en meisje gaven de moed niet op en zodoende werd de tweede wedstrijd
gewonnen met 3-1. De laatste wedstrijd werd er gestreden om de tweede plaats in de
poule. Heel lang ging het gelijk op, maar de tegenpartij trok aan het eind de wedstrijd
naar zich toe. Resultaat: een gezellige middag en een derde plaats in de poule. Jayden,
Ingmar, Pepijn, Suat, Thijs, Gijs, Ties, Lars en Beau, jullie hebben het geweldig gedaan!
Groetjes van de Sportwerkgroep.
Bankbattle groep 8A.
Sinds 2005 houden de lokale Rabobanken speciaal voor leerlingen van groep 7 en 8 van
het basisonderwijs een wedstrijd: de Rabobank BankBattle. Dit is een quiz via het
internet waarin leerlingen van honderden basisscholen in Nederland een strijd met
elkaar aangaan. Ze krijgen diverse vragen en opdrachten (over de vakken op school,
Computers, internet, radio, televisie, techniek en muziek) voorgelegd. De uiteindelijke
bedoeling is om zo snel mogelijk de code van de digitale kluis te kraken.
Casper en Puk van groep 8A doen verslag…
… Iedereen kreeg een categorie met wat vragen. We moesten de vragen zo snel mogelijk
opzoeken en beantwoorden. Het was
stressvol, maar we hielpen elkaar wel
allemaal goed mee. Toen iedereen klaar
was gingen we afbeeldingen bij elkaar
zoeken. Maar met zijn allen kon dat niet
daarom gingen een paar kinderen het
antwoordblad invullen. We waren heel
snel klaar maar we hadden niet verwacht
dat we zo hoog zouden komen. Wij zijn
een kleine klas, door dat kleine aantal
kunnen we niet zo veel groepjes maken.
We waren uiteindelijk eerste van Tilburg
en omstreken geëindigd, wat niemand verwacht had. Nu krijgen we een dag een Escape
room op onze school!
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Verbouwplannen.
Een paar weken geleden hebben we u geïnformeerd over de verbouwplannen van
Kinderstad. Deze plannen worden steeds concreter en inmiddels is bekend dat het
semipermanente gebouw waar Kinderstad in is gehuisvest rond de herfstvakantie van
2018 afgebroken zal worden. We hopen dat er in de zomer van 2019 een prachtig nieuw
gebouw staat. Dit gebouw zal natuurlijk een goede verbinding blijven houden met de
school zoals ook nu het geval is. Kinderen kunnen door het schoolgebouw bijvoorbeeld
naar de BSO lopen.
Privacywet.
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat
betekent dat vanaf die datum dezelfde privacyregels gelden in alle landen van de
Europese Unie.
Op onze school 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 met 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.
Het bestuur van onze school (stichting Opmaat) stelt in overleg met de GMR hiervoor
een privacyreglement vast. Vanaf komend schooljaar nemen we hierover ook informatie
op in onze schoolgids en plaatsen we informatie op de website van school.
Juf Danine.
Soms zegt een afbeelding genoeg… we zijn erg blij voor juf Danine en meneer Bram!

(is niet de werkelijke echo)

Wij hopen dat een u fijn lang weekend
heeft gehad! Team OBS De Blaak.
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