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Bijlagen
- Uitnodiging Algemene Ouderavond
- St. Maarten

Agenda
Datum
22 t/m 26 oktober
1 november

Activiteit
Herfstvakantie
Algemene Ouderavond

Tijd
19.15 uur – 21.15 uur

Personele zaken
Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, stelt onze nieuwe collega zich hieronder voor.
Mijn naam is Antje van Schepen – Koopmans, ik ben 39 en woon in Easterein.
Vanaf 2017 ben ik werkzaam bij de BMS en heb ik op verschillende scholen in Leeuwarden les gegeven.
Vanaf 28 oktober geef ik op dinsdag les in groep 7/8 op de St. Gregoriusschool en op woensdag t/m
vrijdag op de St. Martinusschool in Makkum.
Hiervoor ben ik werkzaam geweest bij PCBO Tytsjerksteradiel en bij bso De Ûle
in Hindeloopen. Verder heb ik nog een eigen bedrijf, Stjoerkrêft.
Ik ben getrouwd met Arnold en we hebben twee kinderen van 11 en 8 jaar. Mijn
hobby’s zijn muziek maken, lezen en ’s winters ben ik regelmatig in de
Elfstedenhal te vinden om lekker te schaatsen.
Ik hoop u binnenkort in de klas of op het schoolplein te mogen ontmoeten.
Groeten,
Juf Antje van Schepen

Frequentie Nieuwsbrief
Vorige week hebben wij in de MR-SAC vergadering gesproken over de frequentie van de Nieuwsbrief.
We hebben besloten dat deze de komende periode in ieder geval eens per twee weken uitkomt. Dat
betekent dat de Nieuwsbrief iedere oneven lesweek (tellend van de eerste lesweek van dit
schooljaar) op vrijdag zal uitkomen. Het nummer van de Nieuwsbrief correspondeert met de
lesweek.

Daltoncursus
Vanaf november starten wij als team met een Daltoncursus. We willen de Daltonvisie nieuw leven
inblazen en nieuwe medewerkers hierin meenemen. De visie en missie van de school zal ook in de
MR-SAC vergadering worden besproken. Middels deze Nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

AVG en Toestemmingsformulier
Op 25 mei is de nieuwe privacywet (AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingegaan.
Hier heeft u ongetwijfeld over gehoord en gelezen. Privacy op school gaat over de bescherming van
gegevens over leerlingen, ouders en medewerkers. Voor ons al school heeft de wet ook gevolgen: de
nieuwe wet stelt hogere eisen aan privacy.
De BMS – waaronder onze school valt – heeft hiertoe een Privacyreglement opgesteld. Hierin staat
beschreven hoe wij invulling geven aan de wet AVG. Zie www.bms-onderwijs.nl.
Daarnaast vragen wij – middels een apart formulier – uw toestemming om foto’s en eventueel
filmpjes op onze Facebookpagina en website te plaatsen. Na de Herfstvakantie ontvangt u een brief
en dit toestemmingsformulier. Wij hebben een getekend formulier van alle ouders/verzorgers nodig.
Goed om te weten hierbij is dat wij nooit namen van kinderen, leerkrachten en ouders noemen.
Veel beelden schermen wij af achter het inloggedeelte van het ‘Fotoalbum’ op de website. Maar wij
willen wel graag korte impressies openbaar kunnen delen.
Wij hopen u op deze manier eerst voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben over
bovenstaande, dan bent u van harte welkom.
 Wilt u het formulier na ontvangst getekend inleveren bij de leerkracht of directeur?
Alvast hartelijk dank!

Telefoonnummer Schoolgids
Een oplettende ouder attendeerde ons er op dat er een verkeerd telefoonnummer in de Schoolgids
staat vermeld. Onze excuses daarvoor. Het juiste nummer moet zijn: 0515 – 23 24 24.

Algemene Ouderavond
Op donderdag 1 november vindt de Algemene Ouderavond plaats. In de bijlage vindt u de
uitnodiging. Op deze avond kunt u kennis maken met de vervangend directeur Rixt Minnema en met
de nieuwe leerkrachten Antje van Schepen en Janine van der Lee-Kooij. Komt u ook?

Een fijne Herfstvakantie toegewenst!

