Datum: 13 november 2020

Mail ons

Social Schools

DATUM

Laatste Nieuws

TIJD

27 november
04 december

Website

ACTIVITEIT
Petruspost

8.30-14.00 uur

Sinterklaasfeest
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18 december

Leerlingen 12.00 uur vrij

21 december t/m 01 januari

Kerstvakantie

Sint Maarten
Alle kinderen kregen vorige week wat lekkers van de OR, bedankt daarvoor.
Zo konden wij ondanks dat de lampionnentocht niet doorging aandacht besteden aan Sint
Maarten. Meer informatie over Sint Maarten: https://wikikids.nl/Sint-Maarten_(feest)
Kinderstralen per 1 januari 2021
Op dinsdagmorgen heb ik u een bericht gestuurd dat wij overstappen naar een andere
organisatie die onze Tussen Schoolse Opvang (TSO) gaat organiseren. Fijn dat u zich al inschrijft
om per 1 januari 2021 ook gebruik te kunnen blijven maken van de TSO. Nog niet gedaan? Dit
kan via deze link: https://mijn.kinderstralen.nl/lunchen-op-school/inschrijven/rkbspetrusschool In de bijlagen stuur ik u meer informatie over Kinderstralen:
- Protocol voedingsbeleid Kinderstralen
- Vraag en antwoorden over TSO bij Kinderstralen
- Welkomstbrief
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Barbiespulletjes gezocht!
De kleuters van groep 1/2A willen in de klas al een hele poos graag een
barbie mand maken met barbies om vb. aan te kleden, te verzorgen en hun
haren te kammen.
Heeft u thuis nog wat barbiespulletjes liggen waar niet meer mee gespeeld
wordt? En wilt u deze een nieuwe thuis geven?
Dan maakt u ons er erg blij mee!
Alvast bedankt namens de kleuters.
Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de
leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en
voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze
gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taalen rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen
te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school
het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te
maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren. De school gaat de
resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van
onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden
opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO
(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit
herkenbaar zijn voor andere mensen. Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of
school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te
herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde
omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS
doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u toch bezwaar
hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de
school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd
worden.
Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze
gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over
gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben
hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet
strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde.
Omdat het om toetsgegevens gaat, u moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft.
U kunt bezwaar maken door mij een bericht te sturen via Social Schools. Wij zorgen er dan voor
dat uw gegevens niet gedeeld worden.

In gesprek met elkaar
Afgelopen twee weken hebben wij met elkaar een gesprek gevoerd (groep 3 t/m 8) over de
vorderingen van uw zoon/dochter op onze school. Wij kijken terug op fijne en open
gesprekken. Bedankt daarvoor!
Sinterklaasjournaal
Afgelopen maandag is het weer begonnen, het Sinterklaasjournaal. U bent misschien ook al op
zoek gegaan op de kaart naar het plaatsje Zwalk. Wij weten ook nog niet precies waar het ligt.
Wij hopen dat hij vanaf zaterdag weer in Nederland aankomt. Vanaf maandag is dit natuurlijk
ook te zien bij ons in de school. Samen met de OR bereiden wij zijn komst toe op onze school.
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Leerlingenraad
Vorige week heb ik voor de laatste keer gesproken met de leerlingenraad, ik heb de gesprekken
met de leerlingenraad altijd erg waardevol ervaren. Jaap heeft een verslag gemaakt van de
laatste vergadering:

Bedankt Jaap voor dit mooie verslag !
Juf Ingrid
Juf Ingrid komt twee keer in de week weer werken bij ons op school. Ze ondersteunt daarbij
enkele kinderen uit groep 6.
Juf Els
Het gaat gelukkig weer iets beter met juf Els. Voor juf Els nog niet snel genoeg, wij wensen haar
beterschap!
Juf Kim
Juf Kim is ziek, wij hopen dat zij snel weer opknapt en er weer voor de kinderen kan zijn!
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