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Beste ouders/ verzorgers,
Na 4 geslaagde eerste schoolweken zijn we weer volop aan de gang
met verschillende activiteiten; na de introductie van drinkwater zijn de
themaweken en de Kinderboekenweek met het onderwerp
“Vriendschap” gestart. Hierover heeft u een brief ontvangen. Zoals u
heeft kunnen lezen maken de kinderen een tocht over Isla Espiral. In
de aula van de school treft u de ontwikkelingen van dit thema.
Bescherming van privacy
Op de Erasmus wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze
leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden
van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van
de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze
gegevens worden persoonsgegevens genoemd.
Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot
informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens
worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De
school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers
van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal
persoonsgegevens van leerlingen.
De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over
het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.
Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als
ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht
is volgens de wet.
U kunt in het privacybeleid lezen hoe de school omgaat met
persoonsgegevens van leerlingen en wat de rechten zijn van ouders
van leerlingen op www.saks.nl/veiliger-met-privacy
Indien u vragen heeft, kunt u zich melden bij backoffice@saks.nl.

Binnenlopen
Wilt u eraan denken dat de kinderen van groep 4
t/m 8 zelfstandig de school in gaan en dat u op
het schoolplein afscheid neemt. De leerkrachten
staan vanaf 8:20 uur bij de deur van het lokaal om
de kinderen welkom te heten. Zo worden alle kinderen bij
binnenkomst gezien en houden de leerkrachten overzicht op
de groep. Om 8:30 uur starten de lessen. Heeft u een
dringende vraag of mededeling, meld dat dan bij directie of
administratie. Zij geven dit door aan de leerkracht. De
kinderen van groep 3 gaan na de herfstvakantie ook
zelfstandig naar binnen.

Omgangsregel oktober
“Op het schoolplein houden we
het geluid klein”

Woensdag fruitdag
Op woensdag eten we als
tussendoortje een stuk fruit of
groente. Het water drinken
doen we elke dag bij het
nuttigen van het
tussendoortje.

Wijziging gymrooster
De kinderen van groep 3 en
groep 4 gymmen op
vrijdagmiddag i.p.v.
vrijdagochtend.

Jumbo sparen-voor- je-school-actie
Vanaf woensdag 3 oktober kunt u bij Jumbo weer gaan sparen voor
onze school. Bij elke besteding van €10, ontvangt u een schoolpunt.
Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van uw keuze.
Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de
punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra spelmaterialen voor
de kinderen aanschaffen. Vorig schooljaar hebben we van de
gespaarde punten hele leuke (buiten)spelmaterialen kunnen
aanschaffen.
Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school
opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de
schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. Daarnaast kunt u
de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je School app. Deze
app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te
downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo
Sparen voor je School app kunnen de schoolpunten heel makkelijk en
snel gescand en geactiveerd worden. Ten slotte kunt u uw gespaarde
punten ook inleveren bij ons op school. In de hal, naast de bibliotheek,
staat een dropbox. We willen u bij voorbaat danken voor het
meesparen voor onze school.

Theatervoorstellingen
De kinderen van groep 3 en 4 gaan dinsdagochtend 2 oktober met de
bus naar de Grote Kerk om de voorstelling Zwart op Wit van Unieke
Zaken te bekijken. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan
op donderdagochtend 15 november met de bus naar de
Grote Kerk om de voorstelling ‘Het Mysterie van
Alkmaar” te bekijken. Omdat de kinderen van groep 5
t/m 8 niet vóór 12:00 uur terug zijn op school geldt voor hen op 15
november een continurooster tot 14:00 uur. Denk aan BSO.
Belangrijke data:
Vrijdag 5 oktober: Lampionoptocht in stad voor groep 3 en
4.
(brief hierover is uitgegaan)
Maandag 8 oktober: Alkmaars Ontzet. Kinderen vrij.
‘Strijd voor Vrijheid’-ontbijt in stad voor groep 5 en 6.
(brief hierover is uitgegaan)
Herfstvakantie: 22 oktober t/m 26 oktober
Weekend 28/29 oktober: ingang wintertijd.
(klok gaat uur achteruit)
Maandag 12 november: studiedag. Kinderen zijn vrij.
Dinsdag 13 november: dag van de rapportgesprekken.
Kinderen zijn vrij.
(u ontvangt hierover informatie)
Donderdag 15 november: groep 5 t/m 8 met bus naar Grote
Kerk voor ‘Het mysterie van Alkmaar’. Voor deze groepen
geldt deze dag een continurooster tot 14:00 uur.

Welkom bij ons op school
Diego Dominguez Zappi gr1/2A
Sem Lammerts
gr 1/2A
Jack van Laaren
gr 1/2B

Vrijwilligers TSO gevraagd
Zijn er ouders/ verzorgers, die
het leuk vinden om tot de
Kerstvakantie het
vrijwilligersteam van de tussen
schoolse opvang te
versterken? U bent van harte
welkom. Voor vragen en
informatie kunt u terecht bij
Maartje van Leussen.

Ophalen
We willen u vragen om vóór
het hek, op de stoep, te
wachten om 12:00 uur en om
15:00 uur, als de school
uitgaat. Zo houden de kinderen
en leerkrachten voldoende
overzicht en kunnen de
kinderen hun ouders goed
zien. Met name voor de
groepen 1/2 is dit belangrijk.
De BSO staat wel op het
schoolplein. Bedankt voor uw
medewerking
Sparen voor je schoolBIEB
In het kader van de
kinderboekenweek organiseert
Bruna weer de
schoolbiebactie; als u een
kinderboek tijdens de
kinderboekenweek van 3
oktober t/m 14 oktober bij
Bruna aanschaft en het
bonnetje op school inlevert,
spaart de school voor nieuwe
BIEBboeken. Alvast bedankt
voor het meesparen!

oktober 2018
ma

1

di

2

wo

3

do

4

MDO: vanaf 13:00 uur Juf Margo werkt, juf Nelleke afwezig. Start ‘Sparen voor je
school’ Jumbo. Boekenmarkt van 11:30 uur – 12:15 uur.
Training groep 8
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Dag van de leraar. Lampionoptocht groep 3 en 4
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Week 7
Training groep 7
Juf Anja afwezig.
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Juf Margo werkt. Juf Nelleke afwezig
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Juf Monique afwezig; invalleerkracht
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Juf Monique afwezig; invalleerkracht

Week 5
Training groep 7
Voorstelling “Zwart op Wit” gr. 3 en 4, ochtend.

Week 6 Alkmaars Ontzet ontbijt groep 5 en 6

Jeugdoptocht groep 1 t/m 8

Juf Anja werkt. SaKSMIDDAG
Training groep 8. Afsluiting themaweken; van 14:15 uur – 15:00 uur zijn
ouders/verzorgers welkom om presentaties in de groepen te bekijken.
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Week 8
Training groep 8
Informatiebijeenkomst Rots en water 15:30 uur (voor betreffende ouders/ verzorgers)

wo
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Juf Anja werkt. 10.00u.: groep 7 museumbezoek Victorie!

Week 43 Herfstvakantie

Wintertijd; klok uur achteruit

