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Beste ouders,  alweer de laatste nieuwsbrief van schooljaar 2017-2018.  

Een goed jaar, waarin we trots zijn op onze blije kinderen, tevreden ouders én goede resultaten. We willen 
graag deze ontwikkeling voortzetten en zijn daarom ook blij dat we met hetzelfde team kunnen blijven 
samenwerken. We hopen jullie als ouders bij één van onze activiteiten te zien, en natuurlijk tijdens de 
afsluitende rapportgesprekken. 

  In deze nieuwsbrief: 
1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
2. Formatie en groepsindeling 2018-2019 
3. Zomerfeest 2018 
4. Ouderbuffet 
5. Nieuwe leerling 
6. Schoolreis / musical / afscheid groep 8 

 

Jarigen deze maanden!  Gefeliciteerd en een fijne dag:  
JUNI  

10 Fleur Korthof (2010) gr 4 
15 Iwan Zwanikken (2011) gr 3 
17 Julian Mac Lennan (2012) gr 2 
25 Gijs Tapper (2007) gr 7 
30 Kim Gresnigt (2013) gr 1  

JULI AUG 
1 Mika Janssen (2013) gr 5 9 Quentin Aan De Wiel (2013)  gr 1 
6 Kaylee Peterse (2006) gr 7                                  14 Alex Zaaijer (2008) gr 6 
11 Lucas Bakker (2011) gr 3 
12 Jayden Hein (2013) gr 1 
12 Isa Helsdingen (2010) gr 4 
13 Robin Gresnigt (2011) gr 3 
29 Hannah van der Kamp (2012)gr 2   

1.AVG. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

BasisBuren heeft bescherming van kinderen en haar werknemers hoog in het vaandel staan, uiteraard 
hoort hier ook de bescherming van persoonsgegevens bij. De daadwerkelijke bescherming valt of  
staat met gedrag, wij gaan hierbij uit van vertrouwen en openheid. Te allen tijde doen wij ons uiterste 
best om iedereen binnen onze organisatie zo goed mogelijk te beschermen tegen kwade invloeden. 
Mocht er iets zijn wat de bescherming van kinderen, personeel of ouders raakt en waar u vragen, 
opmerkingen of klachten over heeft laat het ons weten, dan gaan we in gesprek. 
 
Als school krijgen wij te maken met nieuwe Europese wetgeving rond privacy, te weten de AVG die per 25 mei 2018 ingaat. 
AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is een start gemaakt met het voldoen aan deze AVG.  
  
Momenteel zijn we o.a. bezig met de volgende zaken: 

❖ invullen van het register verwerkingen; 

❖ bespreken en vragen om instemming aan de GMR en vaststelling door RvT van het privacybeleid, 
privacyreglement en privacyverklaring, 

❖ de aanstelling van een Functionaris Gegevensverwerking en Manager IBP (informatiebeveiliging en privacy, 

❖ een toestemmingsformulier voor gebruik van beeldmateriaal (foto's en video's), 

 



❖ protocol datalekken en protocol gebruik internet en social media. 
‘Verwerking’ heeft alles te maken met de persoonsgegevens die wij zelf, maar ook anderen zoals softwareleveranciers, 
verwerken. In het kader daarvan: 

❖ verzamelen en beoordelen we zogeheten verwerkingsovereenkomsten, zoveel mogelijk conform privacyconvenant 
3.0 (https://www.privacyconvenant.nl). 

  
Dit traject zal ertoe leiden dat betrokkenen goed geïnformeerd worden over de privacybescherming op school, over de 
rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy-risico’s te beperken.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Formatie en groepsindeling: We zijn blij te melden dat we bijna op dezelfde manier kunnen werken als dit 

schooljaar, zelfs nog meer ontkoppeld! Dit heeft o.a. te maken met kleine scholentoeslag en werkdruk geld. 

groep 1 /2:  Juf Marijke en juf Karin 

groep 3 /4:  Juf Natasja 

groep 5/ 6:  Alle ochtenden juf Karlijn 

groep 7/ 8:  De ochtenden van  maandag t/m donderdag meester Peter, op vrijdag juf Gerrie of een andere 

leerkracht. 

Groep 5 t/m 8 heeft in de middagen  wereldoriëntatie, het werken in de Willie Wortels Uitvinderij, crea en 

muziek en gym.  De leerlingen van groep 3 spelen in de middagen buiten met groep 1/2. 

Juf Karlijn zal op de middagen weer leerlingen begeleiden ( individueel of in groepjes). 

De nieuwe opzet voor het management voor de 3 scholen in ons cluster ( Lienden, Ingen en Ommeren) is nog 

niet rond. Zodra daar meer over bekend is, laat ik dat weten. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Zomerfeest 28 juni  

Beste ouders en leerlingen, 

We hebben samen met de oudercommissie een erg leuk thema 
uitgewerkt voor ons zomerfeest! 

En natuurlijk hopen we dat iedereen als cowboy/cowgirl of 

indiaan verkleed komt!!  Ook hulpouders en leerkrachten  

 
We hebben die dag een continurooster tot 14.15 uur, en eten allemaal op school. 
Om 14.00 uur verzorgen we een kleine voorstelling voor ouders, opa’s en oma’s, enz. 

We kunnen nog hulp gebruiken, want de 9 groepjes hebben leiding nodig! Graag opgeven bij juf Karin. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.Ouderbuffet en schoonmaken: We laten zien in onze school dat SAMEN een sleutelwoord is omdat er ook 
altijd veel ouders helpen, met lees programma’s, bij het knutselen, de sportwedstrijden en de excursies. We 
hebben jullie ook weer nodig om een extra rondje schoonmaken in te plannen. Bij groep 1/2 hangt vanaf 4 juni 
een intekenlijst en in de gang één voor de andere schoonmaakklussen in de school. We willen jullie vragen om 
een steentje bij te dragen. 

Op 28 juni zijn alle ouders van 18.30-20.30 uur welkom voor 
een gezellig ouderbuffet ( iedereen is uitgenodigd, maar natuurlijk wel zonder kinderen, 
om even gezellig bij te praten en het schooljaar af te sluiten). De school bekostigt het eten, 

          willen jullie (per stel) een toetje meebrengen én datgene wat je zelf drinkt.  

 

https://www.privacyconvenant.nl/


We willen graag weten hoeveel ouders er komen, daarom hangt ook daar een intekenlijst voor in de gang bij 
de onderbouw. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Nieuwe leerling: Chris Roest is aan het oefenen in groep 1. Hij wordt op 11 augustus 4 jaar, dus komt na de 
zomervakantie écht op school. Van harte welkom!  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Schoolreis / musical / : Voor deze activiteiten ontvangen jullie een aparte brief. In de brief over de 
schoolreis voor groep 1 t/m 5 staat het bedrag vermeld(€ 25) wat jullie zsm moeten overmaken.  

afscheid groep 8: We gaan bijna afscheid nemen van onze 4 leerlingen van groep 8 van. Onze leerlingen 
hebben de eindtoets naar verwachting gemaakt en ze gaan naar de vervolgopleiding die bij ze past. Luna van 
Dee gaat naar het Helicon, David van der Kamp gaat naar Vakcollege Maarsbergen, Bastiaan van den Berg gaat 
naar Pantarijn Nieuwe Gymnasium en Silvey Wolf gaat naar Pantarijn Kesteren. We wensen hen alle vier heel 
veel succes maar ook heel veel plezier op hun nieuwe school. 

 

Hartelijke groet, namens het hele team, 

Gerrie Amperse  

 

 


