Vrijdag 1 juni 2018
Welkom op school
1-2A Thijmen van Oosterhout
1-2B Semih Altin
1-2D Ensar Celik
1-2E Sem Lamers
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Lynn Verwegen
Rayan N’Gadi
Mees Giesbers
Pleun van der Aa
Julian Rijken
Lisa Galotta
Nova Galotta
Femke van Loon
Moon Treffers
Demi Akkermans
Finn Doremans
Julean de Rooij
Sem van Gulik
Noah Heinen
Yigit Dipcin
Myrthe Sleenhoff
Rihanna Korkhmaz
Carlijn Kivits
Zuzanna Jaz
Mats Ramakers
Nina van der Sangen
Xavi de Bruin
Simon damen
Floris Britt
Mirte Volbeda
Julia van Nieuwstadt

14e jaargang, nummer 15
binnen Villa Vlinderhof. Er zijn vacatures
uitgezet en binnenkort zullen de eerste
sollicitatiegesprekken plaatsvinden.
Daarna kunnen we de groepsverdeling
naar ouders en leerlingen bekend
maken.

Afwezigheid managementteam
Aanstaande donderdag 7 juni en vrijdag
8 juni zijn Mariëlle Vercammen
(directie), Melanie de Kort, Kim
Trimbach en Linda van Beek
(managementteam) niet aanwezig op
school in verband met een studie
2-daagse. Het kan zijn dat u merkt dat
we minder bereikbaar zijn via de
telefoon.
Mocht u urgente vragen hebben dan
kunt u een mail sturen of uw vraag bij
de leerkrachten neerleggen.

Open Podium groep 3-4
Donderdag 24 mei hebben de groepen 3
en 4 weer genoten tijdens het open
podium. Leerlingen mogen uit eigen
initiatief inschrijven voor deze activiteit.
We hebben weer leuke acts langs zien
komen.

Personeel
Juf Caroline (1-2C) en juf Tamara (6A)
hebben een andere baan aangenomen
binnen het onderwijs.
Caroline gaat werken op een school in
de plaats waar ze woont en Tamara kan
haar kennis op het gebied van meer- en
hoogbegaafdheid nu inzetten op een
school voor meer- en hoogbegaafden in
Drunen.
Zij zullen dus aan het einde van dit
schooljaar afscheid gaan nemen van
Villa Vlinderhof. Wij wensen hen heel
veel werkplezier en succes in de
toekomst bij hun nieuwe uitdagingen.
Dit heeft consequenties voor het
formatieplaatje voor volgend schooljaar

Rapportgesprekken
Op vrijdag 22 juni krijgen de leerlingen
hun tweede rapport. In de week daarna
op dinsdag 26 juni en donderdag 28 juni
vinden de rapportgesprekken plaats. Alle
ouders krijgen een uitnodiging tot
inschrijving via Schoudercom.

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school & gezin
De gesprekken zijn facultatief. Mochten
de leerkrachten u zelf willen spreken,
krijgt u van hen een persoonlijk bericht.
De gesprekken vinden alleen in de
middagen plaats van 15.30 uur tot en
met 17.30 uur.
Het niet de bedoeling dat uw kinderen
meekomen tijdens de gesprekken. Dit
veroorzaakt veel onrust en ruis. Bedankt
voor uw medewerking.

Nieuwe privacywet
Scholen werken op tal van manieren met
persoonsgegevens van leerlingen en
medewerkers. Daarbij moet de school
zich houden aan de wettelijk eisen die
daarvoor gelden. Vanaf 25 mei 2018 is
de nieuwe privacywet (AVG) ingegaan.
Deze nieuwe wet stelt strengere eisen
aan elke organisatie die met
persoonsgegevens werkt. Volgens de
nieuwe wet is het verzamelen en
verwerken van persoonsgegevens alleen
toegestaan als het een duidelijk doel
heeft en het noodzakelijk is. De school
heeft hierin een verantwoordelijkheid:
● Het waarborgen van de privacy van
uw leerlingen en personeel.
● Het informeren van ouders en
leerlingen over de wijze waarop
school persoonsgegevens verwerkt.
● Het informeren van ouders over hun
rechten.
● Het niet zonder toestemming of het
informeren van ouders gegevens
uitwisselen of openbaar maken.
● het beveiligen van
persoonsgegevens om misbruik te
voorkomen.
● Het instrueren van medewerkers
over wat is toegestaan rond het
verzamelen en verwerken van
persoonsgegevens.
Wij zijn op school en op stichtingsniveau
volop bezig om te voldoen aan deze
wetgeving. Vanuit Bravoo wordt er
gekeken naar het bovenschools beleid
en de be- en
verwerkingsovereenkomsten van alle
partijen die met de scholen te maken
hebben. Dit wordt in samenwerking met
een specialist, YourSafetynet, gedaan.
Daarnaast wordt er op schoolniveau
gekeken welke informatie wij van u
vragen, of dit in het belang is van de

leerling en of het noodzakelijk is dat we
deze gegevens hebben. Vervolgens
wordt er gekeken hoe we om moeten
gaan met gegevensuitwisseling naar
externe partners. Om data- en
informatie lekken te voorkomen gaan we
ook kijken naar ons eigen gedrag en of
er daadwerkelijk door derden niet aan
de gegevens gekomen kan worden.
Denk hierbij aan wachtwoorden,
versleutelen van resultaten,
leerling-gegevens achter slot en grendel,
etc.
Wij zijn er dus volop mee bezig om te
zorgen dat wij voldoen aan de eisen van
de nieuwe wetgeving.

11 Steden sponsordag
Op 21, 22 en 23 augustus gaat Maarten
van der Weijden de Elfstedentocht
zwemmen voor het goede doel. Wij als
buurtsportcoaches van team Waalwijk
willen hier graag een steentje aan
bijdragen en daar kunnen alle kinderen
met een zwemdiploma bij helpen. Op
zaterdag 9 juni zal in zwembad
Olympia in Waalwijk een
sponsoractiviteit zijn om geld in te
zamelen voor de Maarten van der
Weijden foundation. Hierbij kunnen de
kinderen in het zwembad een parcours
afleggen waar ze de elf steden zullen
passeren. Het idee hierbij is dat kinderen
zorgen dat ouders, opa’s en oma’s,
ooms en tantes, buren enz. de kinderen
sponsoren voor een bedrag per stad die
behaald wordt. Belangrijk is dat
deelnemende kinderen een A-diploma
hebben. Op deze manier hopen we een
leuke activiteit voor de kinderen neer te
zetten en natuurlijk ook veel geld in te
zamelen voor het goede doel! Mochten
kinderen mee willen doen of wil je meer
informatie, stuur dan even een mail
naar:
11stedensponsordag@gmail.com

Typecursus op De Vrijhoeve
Op dinsdag 11 september 2018 om
15.30 uur start ik op basisschool de
Vrijhoeve met een leuke typecursus voor
de groepen 6-7-8. Deze cursus is voor
leerlingen van de Vrijhoeve, maar
aangezien daar groep 8 van jullie school

Hebt u nieuws? obs@villavlinderhof.nl Kijk ook eens op onze site: www.villavlinderhof.nl

VILLA VLINDERHOF
schakel tussen school & gezin
zit hebben deze leerlingen wellicht ook
interesse?
Voor meer info zie website of stuur een
mailtje.
Met vriendelijke groet,
Hilde Boeren
info@typ4fun.nl
www.typ4fun.nl

De volgende nieuwsbrief
verschijnt op
vrijdag 15 juni 2018
Prettig weekend!
Namens Team OBS Villa Vlinderhof
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