Agenda
Do 20 dec
Vr 21 dec
t/m 6 jan 2019
Ma 7 jan
Vr 18 jan
Za 19 jan

Kerstspel 17.00 Bredevoort, vanaf klas 1
Kerstviering 08.30 in de zaal, ouders welkom.
school om 13.00 uit
Kerstvakantie
Eerste schooldag 2019
Boerderijschool klas 3-4
Klusdag

Voor het nieuwe jaar
Geef meer, neem minder
Probeer nieuwe dingen
Huil tot je weer lacht
Doe je beste best
Durf fouten te maken
En probeer het opnieuw
Zie wat goed gaat
Geniet van de kleine dingen
Fijne feestdagen

week 2

Aanwezigheid directeur na de kerstvakantie: maandag en donderdag
Deze dagen is er tussen 8.30 en 9.00 uur inloopspreekuur, je kunt even bij mij binnen
lopen met een zorg of vraag. Je kunt ook altijd een afspraak maken.
Aanwezigheid IB’er: woensdag en donderdag
Aanwezigheid administratie: dinsdag en donderdag
Berichtje directeur,
Onderwijsassistentie
Meteen na de kerstvakantie zal juf Myrthe bij ons starten, zij neemt de plaats van juf
Stella over, zelfs met uren uitbreiding.
Juf Myrthe zal vijf dagen tot 13.00 uur werken vooral bij de kleuterklas.
Juf Brenda heeft vier dagen tot 13.00 uur, zij zal uren verdelen over klas 1-2, klas 3-4
en klas 5-6. Beide juffen werken zo ondersteunend aan de onderwijskwaliteit en de
werkdruk vermindering van de leerkrachten.
Joke Rebel

De AVG, wat moet onze school ermee?
Privacy is door de digitale opmars een steeds belangrijker aandachtspunt geworden omdat
gegevens zo eenvoudig kunnen worden bewaard en gedeeld:
Bedrijven verzamelen gegevens van je waar ze maar kunnen, omdat die gegevens meer waard
zijn dan goud.
Digitale rapporten van alle soorten worden opgeslagen, gemaild, besproken, uitgewisseld en
geprint.
De Europese wetgeving wilde met één wet voor al die gegevens de veiligheid regelen, de
privacy waarborgen en duidelijkheid scheppen voor ons als burger wat er mee wordt gedaan.
Die wet is er gekomen in mei van dit jaar en heet “AVG” (Algemene Verordening
Gegevensbescherming”.
Een veelomvattende wet, die veel vraagt van elke organisatie.
Ook scholen hebben hier mee te maken.
Natuurlijk gebruiken wij de gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers alleen om ons
onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Wij verhandelen geen gegevens voor inkomsten!
Maar dat wij zorgvuldig met die gegevens omgaan is niet genoeg: we moeten ook aantonen
welke gegevens we hebben, waarom we die hebben, hoe we ze beveiligen, wanneer we ze
weggooien en hoe je dat controleert.
Dat is veel en kostbaar werk waar Athena bovenschools (in samenwerking met enkele andere
bestuursorganisaties) intensief mee bezig is. Athena laat zich daarin bijstaan door een
organisatiedeskundige.
Een belangrijk aspect is de aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming die belast is
met de controle op hoe wij werken aan het AVG-proof maken van onze activiteiten en
procedures.
Zorg dragen voor de veiligheid van de gegevens van onze leerlingen, ouders en medewerkers
hebben we nooit licht opgevat, deze wet vraagt ons dat ook formeel vast te leggen en te
controleren.
Leerling dossiers worden altijd al met grote zorg omgeven.
Maar ook een lijstje van namen met telefoonnummers is al aan regels uit deze wet gebonden.
In onze schoolcultuur, waarin samen ergens voor staan een hoog goed is, is dat soms wel even
zoeken en wennen. Maar ook in die kleine zaken willen we zeker weten dat we ieders privacy
op de juiste wijze respecteren. Daar moeten we samen met onze ouders de goede vormen
voor vinden.
Leonard Versnel,
Beleidsmedewerker ICT, Vrijescholen Athena

Kerst op de Esch 2018
Kerstspel: donderdag 20 december 17.00 u. in de Joriskerk, Markt 3 te Bredevoort.
Kerstviering: vrijdag 21 december om 8.30 uur in de zaal voor alle kinderen (kleuters en
klas 1 t/m 6).
De kleuters zingen een liedje, klas 1/2 voert het kerstspelletje op, de kinderen van 3 t/m 6
zingen een aantal koorliedjes en we zingen samen een aantal kerstklassiekers met begeleiding
van de muziekgroep.
Ouders zijn hierbij van harte welkom.
Kerstmaaltijd
Vrijdag 21 december organiseren we traditiegetrouw een kerstmaaltijd in de klassen.
We eten kerstbrood, cake, een mandarijntje en een chocoladekransje en we drinken er een
glaasje chocolademelk/sap/water bij.
In de kleuterklas wordt om 11.00 u. gegeten, in klas 1 t/m 6 om 11.30 u.
Voor kinderen die niet zo lang kunnen wachten is het misschien verstandig om wat fruit of een
boterham mee te geven.
Wij houden als school geen rekening met allergieën. Bij een allergie verzorgt de ouder zelf
brood/cake/koekje en legt deze van te voren (vrijdag 22 december om 8.30 u.) verpakt en
voorzien van naam in de klas van het kind. (Het kerstbrood wordt van speltmeel gebakken)

Kleuterklas

Timmeren, knutselen, plakken, prikken, schilderen:
We hebben afgelopen periode hulp gehad van ouders bij het timmeren, dat was fijn! De
kinderen hebben werkstukken gemaakt waar ze hard aan gewerkt hebben. De kinderen
mochten zelf kiezen of ze er aan wilden deelnemen.
Ook hebben de kinderen hard gewerkt aan de mooie potjes voor op tafel met de kerstmaaltijd,
het vogeltje en de wensster voor in de boom bij de hoofdingang.

Kerstspelletje:
Donderdagochtend hebben we het kerstspelletje gespeeld voor de peuters en de eerste
klassers.
De kinderen hebben met aandacht en overgave geoefend aan het kerstspelletje. Het is elke
keer weer genieten dat ook kinderen waarvan we het niet verwachten een grote rol op zich
willen nemen. De kinderen die het heel goed kennen zien we zorgen voor het geheel. Zo mooi
om te zien dat de kinderen allemaal in hun eigen ontwikkeling stappen zetten.
Het nieuwe jaar:
Om elkaar alle "goeds" voor het nieuwe jaar toe te wensen, beginnen we maandag 7 januari
met een inloop.
De koffie en thee staan klaar.
Voor de kinderen is er sap en ze kunnen na een wat langere vakantie weer heerlijk samen
spelen.
De inloop duurt tot 9.00/9.15 uur

Lege waxinelicht cupjes
Klas 5/6 is een waxinelichtje aan het knutselen, waarbij ze 15(!) lege waxinecupjes pp nodig
hebben, wie helpt ons sparen? Heel graag aan de kinderen meegeven.

Op de voorkant: Pad van advent tot kerst, bordtekening in klas 3-4

