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Formatie 

Op school zijn we al enige tijd bezig met het invullen van volgend schooljaar. Zoals elk jaar is het 

een flinke puzzel die op dit moment nog niet helemaal af is. Ondanks de groei in leerlingenaantal 

blijven we werken met 6 groepen. Net als in het huidige schooljaar zullen we weer starten met 

twee kleutergroepen. Voor de hogere groepen geldt dat we, gezien de aantallen per jaargroep, 

er niet omheen kunnen om volgend jaar met alleen maar combinatiegroepen te werken. De 

indeling voor volgend schooljaar is als volgt: 1/2a, 1/2b, 3/4, 4/5, 6/7, 7/8. Dat betekent dat de 

groepen 4 en 7 (de huidige groepen 3 en 6) opgesplitst zullen worden. De indeling zal zorgvuldig 

worden gemaakt, waarbij we, tot op zekere hoogte, ook rekening houden met de voorkeuren 

van de kinderen. Zij hebben een sociogram ingevuld waarin ze konden aangeven met welke 

kinderen zij graag in de klas zouden willen zitten. Zodra er meer bekend is over de invulling van 

de groepen zullen we dit communiceren. 

 

Vakantierooster 2018-2019 

Het vakantierooster voor schooljaar 2018-2019 ziet er als volgt uit: 

Herfstvakantie 15-10-18 t/m 19-10-18 
Kerstvakantie 24-12-18 t/m 04-01-19 
Carnavalsvakantie 04-03-19 t/m 08-03-19 
Goede vrijdag  19-04-19 

  Meivakantie (En Pasen) 
 

22-04-19 t/m 03-05-19 
Hemelvaart 

 
30-05-19 t/m 31-05-19 

2e Pinksterdag 10-06-19 
  Zomervakantie 08-07-19 t/m 16-08-19 

 

Daarnaast hebben we een aantal studiedagen ingepland: 

12 oktober 2018  Borgesiusdag 

6 december   Studiedag 

7 december   Studiedag 

25 maart    Studiedag 
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Privacywet 

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet ingegaan, de AVG. Dat is een wet waarbij privacy voor 

iedereen in Europa op gelijke wijze geregeld is. Onze school merkt hier ook wat van. Er komt 

namelijk meer en strenger toezicht en de regelgeving wordt aangepast aan de wereld waarin we 

vandaag de dag leven. Zo wordt er meer gebruik gemaakt van (sociale) media en zijn we 

daardoor meer en overal ter wereld zichtbaar. De nieuwe wet AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) houdt voor scholen in dat zij zorgvuldig om dienen te gaan met het 

verwerken van privacygevoelige gegevens. Dat deden we uiteraard al, maar we zien ons 

genoodzaakt om dit n.a.v. deze wet verder aan te scherpen. De gevolgen hiervan gaat u in de 

toekomst ook ondervinden. Zo mogen we bijvoorbeeld geen contactgegevens van andere ouders 

meer verspreiden; ouders zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Het uitgangspunt van de wet is dat 

we steeds alleen de gegevens mogen gebruiken die we op dat moment echt nodig hebben. Het 

beleid rondom deze wetgeving en de manier waarop we daarmee, 

met alle scholen binnen onze stichting, omspringen, kunt u vinden 

op www.borgesiusstichting.nl/privacy. Mocht u naar aanleiding 

daarvan vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.  

 

 

Screening GGD 

De GGD komt binnenkort voor de jaarlijkse screening. Alle kinderen die in 2007 of in 2012 zijn 

geboren worden hierin meegenomen. Dat gaat voornamelijk om de kinderen in groep 2 en groep 

6/7. Data: Woensdag 20 juni, vrijdag 22 juni en maandag 25 juni. 

 

Coöperatieve werkvorm 

De coöperatieve werkvorm die in de maand juni centraal staat is: ‘Zoek iemand die…’ Bij deze 

werkvorm lopen de kinderen met een bepaald doel door de klas. Ze gaan op zoek naar iemand 

die het antwoord weet op een opdracht die ze hebben gekregen. 

 

Gevonden voorwerpen 

De hoeveelheid gevonden voorwerpen neemt weer een hoop ruimte in op school. Tijd om de 

boel weer eens op te ruimen. Gedurende een week laten we de spulletjes nog op het leerplein 

liggen. Daarna gaan we er vanuit dat de eigenaren niet meer bekend zullen worden.  

 

Opbrengst bloemenmarkt 

De opbrengst van de bloemenmarkt dit jaar is € 1197,00. Beduidend meer dan vorige jaren! Een 

bedankje voor de kinderen die hun best hebben gedaan om deze opbrengst te halen en de OV 

die de bloemenmarkt georganiseerd heeft! De opbrengst is gespendeerd aan nieuwe 

schoolshirts voor de hele school en complete tenues voor de sportevenementen zoals atletiek- 

en voetbaltoernooi. 

http://www.borgesiusstichting.nl/privacy


 

 

 


