September 2020
Nieuwsbrief
Om iedereen zo goed mogelijk te informeren, zal u vanaf heden
twee keer per maand een nieuwsbrief ontvangen.
Wecycle
Oude elektrische apparaten kunnen tot en met 6 november bij
ons op school worden ingeleverd. Hoe meer wij verzamelen hoe
groter onze kans wordt op een prachtig boekenpakket. De
apparaten kunnen bij het magazijn van het gymlokaal worden
ingeleverd. De deur van dit magazijn staat dagelijks open.
Piramideochtend
Woensdag 23 september zijn alle leerlingen van de groepen 1 en
2 vrij i.v.m. de piramideochtend.
Fietscontrole gr 5 t/m 8
Op donderdag 24 september is er de jaarlijkse fietscontrole. De
fietsen van de kinderen van de groepen 5 t/m 8 worden door
twee medewerkers van VVN op 15 punten gecontroleerd. Na
afloop krijgen de leerlingen een fietscheckkaart mee naar huis
met daar op de bevindingen.

AGENDA:
September 2020:
23/09 Kinderpostzegels
23/09 Piramide gr 1/2 vrij
23/09 Meester Marko afwezig
24/09 Fietscontrole gr 5 t/m 8
29/09 Project Schrijvers op
school
30/09 Start Kinderboekenweek
Oktober 2020
12 t/m Herfstvakantie
16/10
21/10 Start schoolschaken
21/10 Luizencontrole
30/10 Start Rots en Water gr 6
t/m 8

Schoolkorfbal/Groene spelen
Het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi en de Groene Spelen voor de groepen 3 t/m 5 gaan i.v.m. Corona
dit jaar niet door.
Rots en Water voor groep 6 t/m 8
Het Rots- en Waterprogramma kan beschouwd worden als een weerbaarheidsprogramma. De
ontwikkeling van de fysieke weerbaarheid is niet alleen een doel op zich maar vooral ook middel om
mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelingen.
Belangrijk is dat de deelnemers aan de training verschillen in Rots- en Waterhouding gaan ontdekken
bij de ander en zichzelf.
Rotshouding: Star, niet nadenkend, egoïstisch, agressief, bedreigend, zelfbewust.
Waterhouding: Flexibel, creatief, meegaand, ontspannen, sociaal.
Op een speelse manier komen de Rots- en Waterhoudingen aan de orde.
De lessen Rots en Water worden vanaf 30 oktober t/m de kerstvakantie op de vrijdagmiddag
gegeven.
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Verkeersflits
Woensdag 9 september stond in het teken van verkeer. Alle leerlingen hebben deelgenomen aan
diverse verkeersactiviteiten waaronder een remproef, fietsparcours en traffic skills met
fietssimulator. Op de website van onze school staan een aantal foto’s die een impressie geven van
deze ochtend. Langs deze weg willen wij de hulpouders nog bedanken voor de inzet.
Prinsjesdag
Dit jaar geen hoedenparade in De Haag, maar wel op De Jasker
in Nij Beets. Tijdens de troonrede hadden alle leerlingen van de
groepen 6 t/m 8 een leuke en bijzondere hoed op. Daarnaast
hebben de meeste kinderen een stukje van de troonrede gezien.

Wetenschappelijk onderzoek
Alle scholen van Stichting Comprix leggen in het leerlingvolgsysteem gegevens vast over de
toetsresultaten van leerlingen. De overzichten die er met de toetsresultaten kunnen worden
gemaakt helpen ons om onderwijs af te stemmen. Ook in gesprekken die wij voeren met externen
zoals de Onderwijsinspectie leggen we toetsresultaten voor.
Stichting Comprix deelt ook toetsresultaten voor wetenschappelijk onderzoek en met instanties zoals
het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek en het NCO (Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs). Dit
vinden we belangrijk omdat het bijdraagt aan het verbeteren van ons onderwijs en van het onderwijs
in heel Nederland. Het beschikbaar stellen van toetsresultaten is daarom een gerechtvaardigd
belang.
De uitwisseling van toetsresultaten vindt altijd geanonimiseerd plaats. De uitgewisselde gegevens
zijn nooit herleidbaar tot een naam of een leerling. De AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) heeft als doel om de persoonsgegevens van leerlingen te beschermen.
Toetsresultaten zijn echter geen persoonsgegevens. Dit betekent dat wij ook geen toestemming aan
ouders vragen voor deze uitwisseling.
U kunt wel bezwaar maken tegen het uitwisselen van toetsresultaten van uw eigen kind. Uw bezwaar
kunt u kenbaar maken aan de directeur van de school.
Wilt u meer weten over het wetenschappelijke onderzoek en de uitwisseling van toetsgegevens,
neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming bij de Stichting Comprix.
Sjoerd.bonnema@comprix.nl.

