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ALGEMEEN NIEUWS:
Privacywet:
Vanaf mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing,
ook wel de “Europese privacyverordening” genoemd. Wellicht heeft u dit onderwerp in de
media al eens voorbij zien komen. Vanaf dat moment is er één privacywet voor de hele
Europese Unie, die in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt.
Wat houdt dit in voor onze school?
Organisaties krijgen meer verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensbescherming dan nu
het geval is in de Nederlandse privacywet. Volgens deze wet worden wij als basisschool geacht
verstandig met de persoonsgegevens van onze leerlingen, ouders en werknemers om te gaan. Dit
heeft betrekking op het gebruik, de beveiliging en het delen van deze gegevens.
Stichting WIJ de Venen:
De wet vereist dat we een aantal zaken nauwkeurig vastleggen in een beleidsplan, protocollen en
reglementen en daar wordt nu hard aan gewerkt. Als school zijn wij onderdeel van Stichting WIJ de
Venen. Eén van de stafleden heeft als taak ervoor te zorgen dat de stichting (en iedere school)
“Privacy proof” wordt. Uiteraard zijn er zaken te benoemen waarbij wij als school al voldoen aan
deze wetgeving, denk hierbij aan toestemming voor het delen van foto’s of het zorgvuldig omgaan
met leerlinggegevens. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied.
Laatste groente- en fruit week:
We hebben 20 weken mogen genieten van heerlijk fruit en af
en toe een stukje groente. Soms een groot succes en soms
gewoon proeven en denken…liever niet!
We wilden hiermee het eten van groente en fruit promoten,
en dat blijven we nog steeds doen. Dus wij hopen dat
kinderen vaker een gezonde snack meenemen naar school en
hopen dat ouders ons hierbij willen helpen!
We zullen niet alleen de levering van 3 stukken fruit gaan
missen, wat dacht je van al die ouders die iedere keer weer
de moeite hebben genomen om te schillen en snijden. Vele
ochtenden zat de gemeenschappelijke ruimte vol met ouders
die ervoor zorgden dat de kinderen later op de dag een
heerlijk stukje fruit of groente konden eten, hartelijk dank daarvoor!
Koningsspelen:
Aankomende vrijdag, 20 april, vinden De Koningsspelen plaats.
Het programma treft u als bijlage aan.
Wij hopen op een prachtige dag, de voorspellingen zijn positief.
Wat fijn dat zoveel ouders zich hebben opgegeven om te helpen, dat maakt dat we er met elkaar
een geweldig evenement van kunnen maken!
Herinnering oudertevredenheidsonderzoek:
Onlangs heeft u via Schoudercom de link ontvangen om deel te nemen aan het
oudertevredenheidsonderzoek. Voor een goed beeld is het fijn als er veel respons wordt gegeven.
Heeft u nog niet gereageerd wilt u dan zo vriendelijk zijn om de enquête nog in te vullen.
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Voorverkoop zwemabonnementen De Aarweide:
Zwembad Aarweide zal dit jaar geopend zijn van zaterdag 28 april tot en met zondag 9 september.
Het kopen van een zwemabonnement in de voorverkoop is zoals alle jaren erg voordelig! De prijzen
van de abonnementen zijn gelijk gebleven.
De voorverkoop zal dit jaar plaatsvinden in op vrijdag 6 april, zaterdag 7 april en vrijdag 13 april
en zaterdag 14 april. De juiste tijden en plaatsen staan op de website van zwembad Aarweide
aangekondigd. Daar is het inschrijfformulier ook te downloaden.
Leszwemmen
In zwembad Aarweide worden ook zwemlessen gegeven. Formulieren hiervoor kunt u downloaden
van onze website. U kunt zich ook aanmelden op
zwemles@zwembadaarweide.nl
Vrijwilligers voor de Aarweide blijven welkom.............
Zwembad Aarweide draait, buiten het badpersoneel, geheel op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers
moet het bad gesloten worden.
Als u zich wilt aanmelden, dan kunt u dit doen via de mail vrijwilligers@zwembadaarweide.nl
Skeelerles voor iedereen in Kudelstaart:
Op vrijdag 20 april zullen de nationaal en regionaal bekende schaatstoppers (grote kans dat Esmee
Visser, Annouk van der Weijden en Melissa Wijfje ook aanwezig zijn), samen met de betrokken
clubtrainers en begeleiders weer een skeelerclinic geven op de skeelerbaan in Kudelstaart. Iedereen
is vanaf 18.30 uur welkom om onder deskundige leiding de beginselen van het skeeleren te leren
en/of zijn of haar techniek te verbeteren. Bovendien hebben de organiserende ijsclubs Nut &
Vermaak uit Leimuiden, VZOD uit Kudelstaart en uiteraard IJsclub Ter Aar een leuk programma
samengesteld, waarbij iedereen veel aandacht krijgt. Voor degenen die (nog) niet over skeelers
beschikken is door de KNSB skeelers, bescherming en helmen (voor iedereen verplicht) beschikbaar
gesteld.
Hiep, hiep hoera:
Deze week feliciteren wij alle jarigen:
Anouk Jorritsma, Leah van Eldik, Sanne Koeleman, Lara van der Horst, Chloé
Brolsma, Domenica de Romijn, Annemarie Hoek, Claire Maas en Maud van
Veen.

AGENDA:
Maandag 16 april
Maandag 16 april
Dinsdag 17 april
Woensdag 18 april
Donderdag 19 april
Vrijdag 20 april
Vrijdag 27 april
Maandag 21 mei
Dinsdag 22 mei
Woensdag 23 mei
Donderdag 24 mei
Vrijdag 25 mei

Vergadering Oudervereniging
Vergadering MR
Eindcito groep 8
Eindcito groep 8
Eindcito groep 8
Koningsspelen:
(OB: 8.30 tot 12.00 uur, BB: Continurooster 8.30 uur tot 14.00
uur)
Koningsdag en start van de meivakantie
Tweede Pinksterdag
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse
Avondvierdaagse

FIJN WEEKEND
TEAM DE VOSSESCHANS
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Beste Ouder(s)/verzorger(s),
Vrijdag 20 april a.s. vieren wij met de hele Vosseschans De Koningsspelen.
Dit jaar vinden De Koningsspelen plaats op de sportvelden van TAVV
(Sportpark Aardam).
Het programma ziet er als volgt uit:

8.30 Alle kinderen en hulpouders aanwezig op het terrein van TAVV
 Fietsen kunnen op het terrein in de fietsenstalling gezet worden
 Sportkleding en sportschoenen verplicht (ondergrond is (kunst) gras)
 Voor de kantine ligt het hoofdveld, daar verzamelen alle kinderen en hulpouders bij hun
eigen groep
 Er hangen bordjes aan het hek van de groepsnamen
 Graag aanmelden bij de leerkracht, zij heeft de groepsindeling
 Hulpouders ontvangen het programma voor hun groep
8.45 Gezamenlijke opening (lied en dans “Fitlala”)
 Hierna gaan alle kinderen met hun begeleider richting het eerste onderdeel
9.00 Start Koningsspelen
 Bij ieder onderdeel staan studenten van Het Ashram en/of ouders om de activiteit te
begeleiden
 Alle activiteiten vinden op en rond de 2 velden voor de kantine plaats
 Een activiteit duurt 15 minuten
 Hulpouders assisteren de studenten
 Toiletten zijn tegenover het hoofdveld naast de kantine
 De EHBO bevindt zich direct voor de kantine
10.15 Pauze
 Alle groepen krijgen wat te drinken en te eten op de verzamelplek voor op het hoofdveld
10.30 vervolg Koningsspelen
12.00 Einde Koningsspelen
 Groepen 1 t/m 4 worden opgehaald (door hun ouders, opvang, BSO)
Kinderen mogen niet alleen naar huis (tenzij hierover afspraken zijn gemaakt met de
leerkracht)
 Groepen 5 t/m 7 lopen naar school
 Groep 8 helpt bij het opruimen
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12.30 Koningslunch voor groepen 5 t/m 8
13.00 Eigen programma op school voor groepen 5 t/m 8
14.00 Einde schooldag groepen 5 t/m 8

Wanneer het mooi weer is verzoeken wij u om de kinderen goed in te smeren en een flesje
water mee te geven. Bij minder goed weer is extra warme kleding en een regenjack aan te
raden.
Uiteraard kunnen de kinderen aanmoedigingen gebruiken. Mocht u het leuk vinden om te
komen kijken dan bent u van harte welkom.
Op de dag zelf zal er tot 8.45 uur iemand op school aanwezig zijn voor afmeldingen e.d..
Mocht u (in geval van nood) later op de dag de school willen bereiken dan kunt u dit
telefoonnummer gebruiken 06-14 12 26 25.
Wij hebben er zin in!
Commissie Koningsspelen

De Koningsspelen worden mede mogelijk gemaakt door:
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Thema avond
Gratis workshopavond How2Talk2Kids en Kinderen in de Groei - donderdag 19 april 2018
Bekijk foto's en filmpjes van je kind in De Boomhut van afgelopen jaar en krijg inspiratie door
een andere kijk op opvoeden en gezonde voeding voor kinderen in de groei.
Donderdagavond 19 april organiseren wij weer een thema bijeenkomst How2Talk2Kids. De bijeenkomst
is van 19.30 tot 22.00 uur in basisschool De Vosseschans.
Programma
19:15 uur
Inloop
19:30 uur
Gezonde voeding voor kinderen in de groei - creative lunches en hapjes Ilham Harchaoui/Perfectly Healthy.
20:00 - 20:45 uur Workshop How to Talk to Kids - Janneke Kemner
20:45 - 21:00 uur Pauze en compilatie van 5 jaar Boomhut, filmpje van ‘onze’ Boomhutkinderen
21:00 - 21:45 uur Vervolg How to Talk to Kids - Janneke Kemner.
21:45 - 22.00 uur Afsluiting
Achtergrondinformatie
Ilham Harchaoui is voedingsdeskundige en namens haar bedrijf 'Perfectly Healthy' zal zij vertellen over
vitaliteit en gezonde voeding voor kinderen in de groei.
In een foto presentatie laten wij zien wat de kinderen de afgelopen dagen, weken en maanden allemaal
hebben gedaan, gemaakt, geleerd en beleefd bij De Boomhut.
Onderwerpen How To Talk to Kids:




Een andere manier van praten met en luisteren naar kinderen
Praktische handvatten voor betere communicatie
Meer zelfvertrouwen voor zowel kinderen als ouders, waardoor iedereen in het gezin lekkerder in
zijn vel zit

Na het grote succes van vorig jaar, nu deel twee van How2Talk2Kids. Van de boeken ‘Effectief
communiceren met kinderen’ en ‘Broers en zussen zonder rivaliteit’ gingen talloze exemplaren over de
toonbank. En ook de workshops en themabijeenkomsten genieten grote populariteit. Steeds meer ouders
zoeken naar manieren om beter te communiceren met hun kinderen en het thuis gezelliger te maken.
How2talk2kids biedt uitkomst.
De bijeenkomst is gratis en laagdrempelig. Het is daarom leuk en interessant voor iedereen die meer over
deze onderwerpen wil weten. Je hoeft niet bij de eerste bijeenkomst aanwezig te zijn geweest, om deel te
kunnen nemen aan deze avond.
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