Weeknieuws 22
01 juni 2018

Inspectiebezoek
Afgelopen maandag was het inspectiebezoek op school. Wij willen de ouders bedanken die
daaraan mee hebben gewerkt. Op maandag 4 juni komt er nog een inspectiebezoek, dit
keer aan de nieuwkomersgroepen. Zodra wij de rapportages hebben ontvangen, volgt er
meer inhoudelijke informatie.
Zwangerschapsverlof
Amanda Hartlief, de directeur van Het
Vogelnest, gaat per 15 juni met
zwangerschapsverlof.
In de bijlage van het bestuur kunt u meer lezen
betreft haar vervanging.
Namens het team wensen wij haar een heerlijk
rustig en fijn verlof toe.

Peter Lakke, vervanger Amanda Hartlief (directie)
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u in de brief (in de bijlage) kunt lezen, zal Peter Lakke Amanda Hartlief
vervangen voor de periode van haar zwangerschapsverlof. Peter is een
collega directeur van de stichting Innoord.
Hij is hier al een aantal uurtjes op school geweest om met het team kennis te
maken en om handen te schudden in de ochtend bij de deur.
Het kan dus zijn dat u hem al eerder in de school bent tegengekomen.
Nieuwe privacy-wetgeving
Per 25 mei 2018 is er nieuwe privacy-wetgeving van kracht geworden, de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Deze Europese wet moet de rechten van burgers ten
aanzien van privacy nog beter beschermen. Innoord zal moeten voldoen aan deze
wetgeving.
Dit betekent dat wij u zullen informeren over de persoonsgegevens van u of uw kind die wij
verzamelen en waarom wij dat doen.
U hebt het recht om deze gegevens in te zien, op te vragen en zonodig te laten wijzigen of
verwijderen.

Meer informatie hierover vindt u op de website www.innoord.nl/privacy.
Ook leest u hier hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.
Er is binnen Innoord een privacybeleid opgesteld voor de stichting en haar scholen, met
daarin aandacht voor onder andere:
•
Afspraken leveranciers: Met leveranciers en andere partijen die persoonsgegevens
van ons ontvangen maken we goede afspraken die in lijn zijn met de nieuwe wet.
•
Toestemming gebruik beeldmateriaal: Voor het gebruik van foto- en videomateriaal
binnen de school, vragen we uw toestemming. U kunt deze toestemming altijd weer
intrekken, neem hiervoor contact op met de school.
•
Bewustwording: Er wordt momenteel onder medewerkers aandacht besteed aan
bewustwording, zij worden geïnformeerd over de praktische gevolgen van deze nieuwe met
behulp van een handboek dat wij hebben opgesteld voor onze medewerkers.
Daarin is ook een gedragscode opgenomen voor medewerkers.
Mocht u nog vragen hebben over het privacybeleid van onze school, dan kunt u een mail
sturen naar privacy@innoord.nl.
Agenda
4 juni
4 juni t/m 15 juni
15 juni
20,21 en 22 juni
29 juni
3 juli
5 juli
17 juli
19 juli

Inspectiebezoek NK
Toetsweken
Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
Kamp (groep 8 en schoolverlaters NK)
Rapport mee
10 minuten gesprekken
Schoolreisje groep 1 t/m 7 + NK (geen schoolverlaters)
Musical groep 8
Zomerfeest en tevens laatste schooldag

Jarig
2 juni
3 juni
6 juni
9 juni

Arthur Ribeiro
Esma Gezer
Semi Güngör
Moussa el Allali

Prettig weekend!
Team Vogelnest

Groep NK2
Groep 6/7
Groep 4/5
Groep 6/7

