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Woensdag 11 november 2020

Sprookjesochtend

Vrijdag 4 december 2020

Sinterklaasviering bij ons op school

Donderdagmiddag 17 december 2020

Groep 1 t/m 4 ’s middags vrij!

Vrijdagmiddag 18 december 2020

Groep 5 t/m 8 ’s middags vrij!

Maandag 21 december 2020 t/m
vrijdag 1 januari 2021

Kerstvakantie

Een geslaagde ouderswetse spelletjes ochtend!

Decembermaand en Corona
Dé feestmaand van het jaar is weer in aantocht. Het
gezamenlijke ontvangst van de Sint en het kerstdiner
zullen dit jaar door de coronamaatregelen helaas
noodgedwongen anders verlopen dan andere jaren.
Achter de schermen hebben we druk gezocht naar
gezellige mogelijkheden om het tóch een sfeervolle
maand te kunnen laten zijn!
Sintviering bij ons op school
In de periode voordat Corona losbrak en alles in de
war schopte hadden we al bericht gehad van
Sinterklaas dat hij vrijdag 4 december een bezoek
wilde brengen aan onze school. Deze dag had hij
speciaal voor ons vrij geboekt in zijn overvolle agenda.
Een tijdlang was het onzeker of hij nog wel langs zou
kunnen komen maar inmiddels hebben we door goed
overleg toch te horen gekregen dat we hem toch
mogen verwelkomen. Alleen wel (en begrijpelijk) op
een andere manier dan anders. Er zal geen welkom
zijn buiten de school. Dit alles om geen groep mensen
bij elkaar te krijgen en voor onveilige situaties te
zorgen. De kinderen komen die dag gewoon op school
en gaan dan naar hun eigen klas. Per groep zullen we
de Sint bezoeken, zodat de Sint niet door de school
hoeft te lopen en op één punt kan blijven zitten. Iedere
groep viert Sinterklaas met eigen leerkracht in eigen
groep. De groepen 1 t/m 4 gaan alleen 's morgens
naar school. Groep 5 t/m 8 hebben 's middags nog
een gezellige filmmiddag. Met elkaar moeten en zullen
we ervoor zorgen dat alles op een veilige manier kan
plaatsvinden zodat
de kinderen toch het
Sinterklaasfeest kunnen vieren. We zullen als team
foto's maken van het verloop in de klassen en die via
mail naar u toesturen, zodat u toch nog een beetje
sfeer kunt proeven van de viering bij ons op school.
We hebben er zin in!

Toestemming publicatie beeldmateriaal 2020-2021
In het kader van de AVG heeft u als ouder/verzorger
in één van de voorgaande schooljaren het
‘Toestemmingsformulier publicatie beeldmateriaal
leerlingen’ ontvangen (of via het aanmeldformulier).
Hiervoor heeft u al dan niet toestemming gegeven.
Mocht u het nog steeds eens zijn met uw beslissing dan
is er geen actie van u vereist en zullen we uw besluit
voor dit schooljaar ook weer registreren. Indien u
toestemming heeft gegeven voor het gebruik van foto’s
en video’s, dan kunt u deze toestemming altijd zonder
opgave van reden intrekken. Graag ontvangen we
hiervan
wel
een
schriftelijke
bericht
via
obswascholtenschool@ultiemonderwijs.nl. Weet u niet
meer zeker of u het formulier al heeft ingeleverd, dan
kunt u dit altijd navragen bij de leerkracht van uw
zoon/dochter.

Sprookjesochtend

Een belangrijk bericht

Het verbeteren van het onderwijs van onze school
en wetenschappelijk onderzoek
De schoolresultaten van onze leerlingen staan in ons
digitale leerlingvolgsysteem. Deze gegevens worden
gebruikt om onze leerlingen zo goed mogelijk te
volgen en ons onderwijs daarop af te stemmen.
Daarnaast worden de gegevens ook gebruikt voor
onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van
het Onderwijs. 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.
Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor
wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van
taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn.

Dit help ons niet alleen om het onderwijs op onze
school beter te maken, maar ook om het onderwijs in
heel Nederland te 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. 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.
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, hoeft u het alleen te laten weten
als u bezwaar heeft.
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.
U kunt dit uiterlijk 20 november kenbaar maken op
obswascholtenschool@ultiemonderwijs.nl

