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                                    Riebas   Extra informatie start schooljaar 2019-2020 

 
 
Bereikbaarheid directie 
Maandag   de Ster, Westerhoven 
Dinsdag    st. Willibrordusschool. 
Woensdag  st. Willibrordusschool.  
Donderdag ochtend: de Ster, Westerhoven  
  middag: st. Willibrordusschool 
Vrijdag     de Ster, Westerhoven 
 
Indien de telefoon niet zou kunnen worden 
opgenomen door collega’s zonder lestaken, dan 
zorgen we er voor dat er even een toestel bij de 
leerkracht in het lokaal aanwezig is. De school is 
dan altijd bereikbaar.  
Via infostwillibrordus@skozok.nl is de directeur 
dagelijks bereikbaar.  
 
Planning 
26 augustus 
18.30: informatieavond groep 5/6. 
19.30: informatieavond groep 6/7. 
20.30: informatieavond groep 8. 
27 augustus 
19.00: informatieavond groep ½. 
19.30: informatieavond gr. 1-2-3-4 gezamenlijk. 
19.45: informatieavond groep 3 en groep 4. 
29 augustus 
Afscheid juf Maria. 
2 september 
Riebas 
4 september 
Vergadering medezeggenschapsraad. 
11 en12 september 
Startgesprekken. 
16 september 
Continurooster (tot 14.15 uur). 
 
 
 
 

Afscheid juf Maria. 
Op 29 augustus nemen we afscheid van juf 
Maria. ‘s Middags bieden we haar een program-
ma aan dat door alle groepen wordt verzorgd. 
Tussen 16.00 en 17.30 uur wordt haar een 
afscheidsreceptie aangeboden. U bent van harte 
welkom om Maria op dat moment de  hand te 
komen schudden onze speelzaal. 
 
Continurooster. 
Dit schooljaar hebben we relatief weinig 
studiemomenten voor het team. Om tòch struc-
tureel bezig te kunnen zijn met onderwijsontwik-
keling, hebben we drie momenten vastgelegd 
waarop we een continurooster hanteren (naast 
de themadag van 6 juli). E.e.a. betreft 16 
september, 29 oktober en 21 november. De 
kinderen zijn dan vanaf 14.15 uur vrij. 
 
Bibliotheek 
De biebuitleen voor de kinderen begint 
a.s. woensdag 21 augustus. 
Onder schooltijd is de bieb op maandag- en 
woensdagochtend geopend. Op woensdagen is 
de bieb ook na schooltijd open van 12.00 - 12.30 
uur. Ouders kunnen dan (met hun kinderen) 
vrijblijvend binnen lopen. 

 
Bestellen schoolfoto's 
In overleg met de schoolfotograaf is besloten dat 
www.vdeonline.com nog eenmaal wordt 
opengezet voor eventuele (na)bestellingen. Dit 
zal zijn van 21 t/m 25 augustus. U kunt inloggen 
met dezelfde gegevens die u reeds in uw bezit 
heeft. 
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Even voorstellen 
Mijn naam is Marloes Hoedjes en ik ben 33 jaar.  
Ik woon samen met mijn man en onze drie kinderen in Valkenswaard.  
Ik heb twee cadeaukinderen van 9 jaar Dylan en Naomi en een  
dochtertje Rosalie van 1 jaar.  
De afgelopen jaren heb ik op Bs. de Zonnesteen in Bergeijk gewerkt.  
Na mijn zwangerschapsverlof heb ik ervoor gekozen om op zoek te gaan  
naar een nieuwe uitdaging en het afgelopen schooljaar heb ik groep 8  
gedraaid op Bs. Agnetendal in Dommelen.  
Nu ben ik helemaal klaar voor een nieuwe stap, en wil ik graag les gaan 
geven in de onderbouwgroepen waar mijn hart ligt. Ik heb dan ook enorm 

veel zin om na de vakantie op basisschool Sint Willibrordus te starten. Op woensdag ben ik te vinden 
in groep 1/2 en op donderdag en vrijdag in groep 3.  
Ik heb er erg veel zin in, we gaan er samen een super gezellig en leerzaam jaar van maken! 

 

 
 
Veldhoven, 19 augustus 2019 
Betreft: Privacy leerlingen en ouders op school 
 
Beste ouders/verzorgers, 
Omdat wij het garanderen van goede privacy belangrijk vinden, willen wij voldoen aan de 
verplichtingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt aan het verwerken 
van persoonsgegevens. In de schoolgids hebben wij vermeld hoe wij omgaan met digitale 
leermiddelen en privacy. Via deze brief vragen wij toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal 
en/of het verstrekken van gegevens van uw kind aan bepaalde externe instanties. Dit wordt jaarlijks 
van ons verwacht. U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook kunt u op 
een later moment alsnog toestemming geven. Zonder uw toestemming wordt er geen 
beeldmateriaal van uw zoon/dochter gebruikt en gedeeld. Houdt u er wel rekening mee dat wij u 
mogelijk niet van bepaalde informatie kunnen voorzien als niet alle persoonsgegevens gedeeld 
mogen worden.  
Door middel van deze brief vragen wij uw toestemming om bepaalde gegevens te verwerken. Het 
gaat onder andere om het verlenen van toestemming voor:  
- Gebruik beeldmateriaal foto’s en video’s van uw kind(eren); 
- Het delen van gegevens met de oudervereniging; 
- Het delen van namenlijsten binnen de groepen; 
- Het delen van gegevens met de bibliotheek op school. 
 
Namenlijsten 
Op onze school wordt er per groep een lijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze lijst met 
contactgegevens is een praktisch hulpmiddel voor ouders, van de betreffende groep,  onderling. Wij 
vragen daarom toestemming om naam, adres van het kind, uw telefoonnummer en evt. e-mailadres 
te delen. Deze gegevens mogen alleen gebruikt worden voor onderlinge en persoonlijke contacten. 
 
Beeldmateriaal 
Op onze school maken wij foto’s en video’s om te laten zien waar we mee bezig zijn. Ook worden 
foto’s gebruikt voor interne communicatiedoeleinden. Uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te 
zien zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s en plaatsen geen beeldmateriaal 
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waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden en plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van 
leerlingen. Als wij foto’s voor externe communicatiedoeleinden willen gebruiken, nemen wij vooraf 
met u contact op om voor die specifieke situatie uw toestemming te vragen. 
 
Opnamen door ouders op school of  buitenschoolse activiteiten  
Het maken van foto’s en video’s op school door ouders verbieden wij niet, maar er gelden wel enkele 
regels. Alleen op passende momenten mogen er opnamen van uw eigen kinderen gemaakt worden, 
zoals bij activiteiten of bijzondere gelegenheden. Tijdens gewone lessen of normale schooldagen is 
het niet de bedoeling dat er foto’s gemaakt worden. Als er op school foto’s gemaakt zijn en er staan 
andere kinderen op, dan is het niet toegestaan om deze foto’s publiekelijk te delen via social media. 
Ook komt er jaarlijks een schoolfotograaf. 
Belangstellende ouders nemen ook buiten de school vaak zelf foto's, bijvoorbeeld tijdens een 
klassen- of schoolactiviteit zoals een sportdag of schoolreis. In het kader van bewustwording wijzen 
wij u erop dat school daar niet verantwoordelijk voor is, ook niet als ouders deze foto's delen op 
internet. Degene die de foto maakt is er zelf verantwoordelijk voor dat de privacy van de personen 
op de foto niet wordt geschonden. Wel vragen wij aan ouders om terughoudend te zijn met het 
plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet. 
Wilt u uw toestemming ook samen met uw zoon of dochter bespreken? We merken dat oudere 
leerlingen soms zelf een keuze willen maken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten de kinderen 
ook waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. 
 
SKOZapp 
Op school gebruiken we de SKOZapp als communicatiemiddel tussen ouders en leerkracht. In de 
SKOZapp worden persoonsgegevens gebruikt die alleen zichtbaar zijn voor de leerkracht en de 
betreffende ouder. Het gaat om de naam van het kind, de ouder, de groep, de schoolresultaten en 
het e-mailadres van de ouders. Leerkrachten kunnen foto’s uploaden in het fotoalbum in de 
SKOZapp. Deze foto’s staan op een besloten pagina. Aan het eind van het schooljaar kunnen de 
ouders geselecteerde foto’s uit dit fotoalbum downloaden. Uiterlijk 1 augustus worden de foto’s 
verwijderd van de SKOZapp. Er is op de SKOZapp ook school- en groepsnieuws te vinden. Aangezien 
hier een koppeling met de website is gemaakt, is dit gedeelte openbaar. Hier worden alleen foto’s 
gebruikt van leerlingen van wie de ouders toestemming hebben gegeven. 
 
Toestemming gebruik gegevens ten behoeve van de oudervereniging. 
Onze school heeft een oudervereniging. De oudervereniging vraagt ten behoeve van haar activiteiten 
een vrijwillige ouderbijdrage. Om de oudervereniging haar werk goed te laten doen, heeft zij van u 
en uw kind(eren) gegevens nodig. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van 
activiteiten van de oudervereniging. De oudervereniging draagt zorg voor verwerking van de 
persoonsgegevens volgens de normen van de AVG en heeft in dat kader een eigen privacyreglement. 
 
Toestemming gebruik gegevens ten behoeve van de schoolbibliotheek 
Onze school heeft een schoolbibliotheek. Om de uitleen van boeken mogelijk te maken worden de 
benodigde persoonsgegevens (naam en groep van de leerling) gemaild naar en verwerkt door de 
bedrijfsvoering van de Bibliotheek. 
 
Vandaag krijgt uw kind het betreffende toestemmingsformulier mee naar huis toe. Wilt u dit invullen 
en ondertekend retourneren naar school? Dit graag uiterlijk maandag 26 augustus a.s. Pas nadat 
deze formulieren van alle ouders binnen zijn, kunnen de namenlijsten van de klassen mee naar huis 
toe.  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking.  
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Oversteekregels en parkeerbeleid  
Beste verkeersdeelnemers, 
Als BVL commissie bewaken wij de verkeersveiligheid om de school, zodat we samen veilig van en 
naar school kunnen gaan. Kijk allemaal even naar de gouden regels, zodat iedereen veilig kan 
oversteken bij de brigadiers! Laat ook de opa’s, oma’s en oppas deze regels lezen. We zien geregeld 
dat zij zich niet aan deze afspraken houden. Als volwassene ben je het voorbeeld voor de kinderen! 
De gouden regels van de BVL  

 We komen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school  

 We steken over bij de oversteekplaats met de fiets aan de hand  

 We laten de kinderen niet midden op straat uit de auto, maar aan de kant van het trottoir  

 We parkeren de auto op een veilige plek (Meester knoopstraat, bij gezondheidscentrum of 
dorpsplein)  

 We volgen de aanwijzingen van de brigadier zonder tegenspraak  

 Gebruik het voetpad niet als fietspad  

 Ouders/verzorgers plaatsen hun fiets in het daarvoor bestemde fietsenvak (voor de school 
tussen de speelplaatstoegangen en bij de tafeltennistafels)  

 We lopen met de fiets aan de hand over het schoolplein  

 We parkeren de fiets in de fietsenstalling per groep  

 Parkeer uw auto zo veilig mogelijk, vermijd daarbij de parkeervakken voor de school  

 De Schoolstraat is een 30km-zone  

 We hinderen nooit het zicht van de brigadiers!  
 
Vanuit de Oudervereniging  
Een nieuw schooljaar betekent ook voor de Oudervereniging weer een nieuwe start om activiteiten 
organiseren. Mag ik u even voorstellen aan de leden van de Oudervereniging van het schooljaar 
2019-2020  
 
Saskia Kennis, voorzitter,   Moeder van Fenne en Guus  
Sindy Antonis, penningmeester,  Moeder van Kyra en Roy  
Rianne van Oorschot, Lid,  Moeder van Mika en Luca  
Saskia v.d. Wijdeven, Lid  Moeder van Roy en Lynn  
Daniek van Roij    Moeder van Senn en May 
Marga Bergmans   Moeder van Kevin en Nessa 
Hennie Kea    Moeder van Dries 
 
Wijziging mailadres OuderVereniging 
Met ingang van het nieuwe schooljaar maakt de OV voortaan gebruik van een ander mailadres. Het 
oude mailadres komt dan ook te vervallen. U kunt ons voortaan bereiken middels 
ovstwillibrordus@gmail.com. 
 
Activiteitenoverzicht  
Het schooljaar is weer van start, zo ook de organisatie van de activiteiten welke de school in 
samenwerking met de OV organiseert. Hierbij het activiteitenoverzicht met de data waarvoor wij 
jullie t.z.t. weer zullen vragen om hulp. Noteer ze alvast in je agenda/op de kalender  
Schoolreis  24 september 2019 
Sinterklaasactiviteit  wk 48, november 2019 (t/m groep 5)  
Kerst    19 december 2019  
Carnaval   21 februari 2020 
Koningsspelen   17 april 2020 
Themadag   6 juli 2020 
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Contributie  
Eind van deze maand zal de contributie voor de oudervereniging, door middel van automatische 
incasso, worden afgeschreven van uw rekening. Indien u nog geen automatische incasso hebt 
afgegeven, dan gelieve dit formulier op te vragen bij Sindy Antonis via email adres: 
ovstwillibrordus@gmail.com. Het formulier wordt u dan toegestuurd. Bedragen welke binnen onze 
school worden gehanteerd zijn als volgt: Groep 8: € 20,00 Groep 1 t/m 7: € 30,00  
 
(Mocht uw bankrekeningnummer zijn gewijzigd gelieve dit dan door te geven dmv het afgeven van 
een nieuwe machtiging.) 
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