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Katholieke Daltonschool

Sint Walfridus
Veiligheid & vertrouwen leidt tot groei

Week 15

APRIL
6

Na een lang Paasweekend hadden
we een korte week welke weer is
omgevlogen.

16
20

De school is weer fris en fruitig maar
de inloop van zand en modder is nog
steeds erg. We vragen de leerlingen
zoveel mogelijk hun schoenen uit te
doen en netjes onder de kapstok weg te
zetten en anders goed hun voeten te
vegen. Aan de pleinplannen wordt
27
hard gewerkt.
Ook is de BE-fit informatieavond

Leerlingen
12.00 vrij

Voor een aantal creatieve lessen
zijn onderstaande leerkrachten
opzoek naar wat materiaal.
Juf Jolein: Kleine glazen potjes

De griep is nog niet voorbij in Bedum.
Nog steeds zijn er leerlingen afwezig,
maar ook leerkrachten. Voor het
Paasweekend was juf Sabrina nog ziek en
16
nu juf Sanne.
Ook komt nog voor dat er geen
vervanger is. Waar mogelijk lossen
we het vervangen intern op en
anders zijn wij nog steeds
genoodzaakt om de leerlingen naar
huis te sturen.

STUDIEMIDDAG

OPROEPJES

(100 tot 200 ml)

APRIL

Meester Job: Oude puzzels

EHBO EXAMEN
GROEP 7

APRIL
FACULTATIEVE
GESPREKKEN

APRIL
KONINGSDAG
EERSTE DAG
MEIVAKANTIE

Facultatieve gesprekken
Twee keer per jaar zijn er portfoliogesprekken met u en uw
kind(eren). Soms is het fijn als er tussentijds nog een gesprek
over uw kind wordt gevoerd. In week 16 (16-17-19-20 april) is
hiertoe de mogelijkheid. Wenst u nog een gesprek met de
leerkracht van uw kind, dan kunt u dit aangeven bij de
desbetreffende leerkracht. Het kan ook zijn dat de leerkracht
een gesprek met u als ouder(s) wil, dan krijgt u een
uitnodiging.

geweest. Als bijlage bij deze
nieuwsbrief een informatiebrief over
de fittest welke onder de gym uren bij
de kinderen wordt afgenomen.
Een lage opkomst op deze Be Fit
avond mocht de pret niet drukken bij
het laser gamen. Zeer hilarisch en
zeker voor herhaling vatbaar.
Groep 7 heeft donderdag jl.
theoretisch verkeersexamen gedaan.
We zijn heel benieuwd naar de uitslag.
In de volgende nieuwsbrief een
verslagje van de derde bijeenkomst
van pedagogisch tact van 06-04 jl.

SINT WALFRIDUS - 9781 HM - BEDUM - (050)3015467 - MARGREET.DEBOER@PRIMENIUS.NL

AVG
De AVG staat voor Algemene
verordening
gegevensbescherming. De
verordening treedt met
ingang van 25 mei in
werking en zorgt onder
meer voor versterking en
uitbreiding van privacyrechten en meer
verantwoordelijkheden voor
organisaties.

afspraken over vertrouwelijkheid
vastleggen in een
verwerkersovereenkomst. Hiervoor heb je
ook toestemming nodig van de wettelijke
verzorgers (ouders).

JARIG DEZE WEEK
10 april: Bram van der Kam

Binnen Primenius zijn we al
bezig met de voorbereidingen voor de AVG. Er is
al een functionaris Gegevensbescherming
aangewezen.

Voor de uitwisseling van het dossier
tussen basisschool en de nieuwe school
(po of vo) is geen toestemming van de
ouders nodig. Wel hebben ouders recht op
inzage van het overstapdossier voordat
deze wordt uitgewisseld. Inzage heeft
geen aanpassing van het rapport tot
gevolg. Bezwaren en opmerkingen
van de ouders worden apart
vastgelegd en
toegevoegd aan het
dossier. De school moet de
mogelijkheid tot inzage
van ouders schriftelijk
vastleggen in het leerling
dossier. Hiermee maakt de
school het controleerbaar
dat de informatieplicht is
nageleefd.

Op schoolniveau zijn ook de nodige
aandachtspunten. De AVG stelt nieuwe eisen
aan het gebruik van digitale diensten onder de
16 jaar.
Voor gebruik van sociale
media tijdens de lessen is
toestemming nodig van de
ouders.

AANWEZIGHEID MARGREET
Maandag 9 april tot 13.00
Woensdag 11 april
Donderdag 12 april
Vrijdagmiddag 13 april

Bij gegevens uitwisselen met
externe organisaties bijv.
Pedagoog, psycholoog moet je als school de

ALS JE WIL VLIEGEN, ZUL JE HETGEEN JE OMLAAG HOUDT LOS MOETEN LATEN

