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DE PRIVACY VAN ONZE LEERLINGEN
DE VREEDZAME SCHOOL
HOE WERKT DE PARRO-APP?

Een nieuw
schooljaar
Het is maandag 27 augustus
als ik dit allereerste stukje
voor de nieuwsbrief nieuwe
stijl schrijf. Ik kijk naar buiten en het lijkt of we herfstvakantie hebben in plaats
van zomervakantie. Het is
buiig, er staat een stevige
wind. Wat een contrast met
al die weken ervoor.
Langzaam ontwaak ik uit
een soort zomerslaap. Met
die warmte die we gehad
hebben, heb je niet veel
energie om veel te doen.
Hoefde gelukkig ook niet.
Nu de warmte voorbij is,
begint het ook weer te kriebelen. Zin om aan een nieuw
schooljaar te beginnen. Ik
merk dat ik alweer zit te
plannen en zit na te denken
over welke zaken het eerst
opgepakt moeten worden.
Het is goed om alle werkzaamheden eens even
te laten voor wat ze zijn.
De boog kan niet altijd
gespannen staan. Het is
ook fijn te merken weer zin
te hebben aan het werk. Ik
hoop dat het de leerlingen
en collega’s net zo vergaat. Zin om te beginnen!
Ik wens u allen,
mede namens de
collega’s, een heel
fijn schooljaar toe.
Rob Huberts
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Reggewinde
Crossloop: lopen voor
Stichting Hartekind
Dit schooljaar gaat weer sportief beginnen, want de
Crossloop staat gepland op vrijdag 28 september.
Dit is de vierde week in het nieuwe schooljaar. Dan mogen de kinderen weer gaan rennen, springen, klimmen, klauteren, glijden,
etc. en natuurlijk ... nat en modderig worden!

N

oteer 28 september dus vast
in jullie agenda’s, zodat jullie
deze dag vrij kunnen houden/nemen om bij dit spektakel te
kijken en geef je opom te helpen.
Want zonder hulp van ouders bij de
organisatie van een dergelijk groot
evenement kunnen we niet, dus
wil en kun je de handen uit de mouwen steken. Kijk in de Parro-app
bij het agenda-item van de crossloop en druk op de opgavelink.
Je kan aangeven met welk onderdeel van het evenement je wilt helpen. Denk hierbij aan opbouwen/
afbouwen,
vervoer

Welkom:

Lorenzo Heuver
Mahmoud Al-Sheikh Yousef
Ahmed Balakah
Mohammed Balakah

We wensen jullie een hele fijne
tijd bij ons op school!

of helpen bij de hindernissen. Bij
voorbaat dank!
De Crossloop is een mooi en sportief evenement waar alle kinderen
elk jaar weer naar uitkijken. Daarbij
zetten ze zich ook graag in voor
een goed doel.Het goede doel van
aankomend schooljaar is Stichting
Hartekind. Dit doel is gekozen door
de leerlingenraad van beide locaties. Een deel van de opbrengst zal
hiervoor ten goede komen. De kinderen krijgen na de vakantie meer
informatie over dit mooie doel. Ook
krijgen de kinderen na de vakantie
de sponsorlijsten mee, zodat ze
ruim de tijd hebben om geld in te
zamelen voor de Crossloop.
Wij zien jullie hopelijk allemaal op
28 septemberbij de Reggewinde
Crossloop
Met Sportieve Groeten,
Namens de OR & Crossloop
Commissie, Marieke Berg, Nardy
Nijenkamp, Cindy Sieben, Martin
Middelkamp, Jan Willem van de Brink
& Marjon Stobbelaar
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De privacy van onze
leerlingen
Binnen Stichting ROOS gaan wij zorgvuldig om met de privacy
van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacybeleid van
onze stichting. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen
we persoonsgegevens. Wij maken gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze
leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In de
privacyverklaring op onze website kunt u precies lezen wat
voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.

D

e meeste gegevens ontvangen wij van u als ouders
(zoals bij de inschrijving op
onze school). Daarnaast registreren
leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over
onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers
en vorderingen. Soms worden er
bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de
juiste begeleiding van een leerling,
zoals medische gegevens (denk aan
dyslexie of ADHD). De persoonsgegevens en de vorderingen van uw

De persoonsgegevens
en de vorderingen van
uw kind( eren) worden
vastgelegd in ons (digitale)
administratiesysteem

beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot de betrokken
medewerkers van onze school.
Ouders hebben het recht om de
gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die
zijn opgeslagen niet meer relevant
zijn voor de school, mag u vragen
die specifieke gegevens te laten verwijderen.
Leerling informatie wordt alleen
gedeeld met andere organisaties
als ouders/verzorgers daar toestemming voor geven, tenzij deze
uitwisseling verplicht is volgens de
wet. Voor vragen of het uitoefenen
van uw rechten, kunt u contact opnemen met de directeur.

Parnassys.
kind( eren) worden vastgelegd in
ons (digitale) administratiesysteem
Parnassys. Deze programma’s zijn
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Voor het gebruiken van persoonsgegevens voor overige doeleinden
(bijv. het gebruik van beeldmateriaal, het delen van een adressenlijst

met klasgenoten) vragen wij vooraf
toestemming aan u. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.
Als u toestemming heeft gegeven,
blijven wij natuurlijk zorgvuldig met
de foto’s omgaan. Om ervoor te
zorgen dat de toestemming klopt
vragen wij u deze op het formulier
dat uw kind de eerste week van het
nieuwe schooljaar meekrijgt in te
vullen.
Uw toestemming geldt alleen voor
foto’s en video’s die door ons, of in
onze opdracht worden gemaakt.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen
invloed op, maar wij gaan ervan uit
dat deze ouders ook terughoudend
zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. Dit geldt ook voor
het herplaatsen van foto’s die wij
op het afgeschermde deel van
MijnAlbum en/of in de Parro app
hebben geplaatst.
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De Vreedzame School
Onze school werkt met het programma van de Vreedzame
School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’
burgers. U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om
onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen
belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.

D

e Vreedzame School wil de
kinderen hierop voorbereiden. De school als een minimaatschappij biedt de kinderen de
gelegenheid om de nodige sociale
vaardigheden te oefenen.
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om
op een positieve manier met elkaar
om te gaan. De kinderen leren op
een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve
bijdrage te leveren aan de sfeer en
de gang van zaken in de groep. Dit
bevordert niet alleen het plezier
waarmee uw kinderen naar school
gaan, maar zorgt ook voor een
werkklimaat waarin veel geleerd
kan worden.
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Wat leren de kinderen?
De volgende sociaal-emotionele
vaardigheden komen in het programma aanbod:
• Inzicht in het effect van je eigen
gedrag op anderen.
• Inlevingsvermogen: jezelf kunnen
en willen verplaatsen in anderen.
• Rekening houden met anderen;
de ander serieus nemen.

• Herkennen van gevoelens.
• Omgaan met gevoelens.
• Controle over jezelf; een rem op
hinderlijk impulsief gedrag.
• Conflicten oplossen door winwin situaties.
• Meedenken hoe sommige dingen
in de klas geregeld worden.
• Zelfvertrouwen/ positief zelfbeeld
versterken.
Blokken van het programma
De Vreedzame School is een programma voor de hele school. Het
programma is zo opgebouwd dat
in alle groepen dezelfde 6 thema’s /
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blokken aan bod komen:
• Blok 1: We horen bij elkaar (over
groepsvorming omgaan met
elkaar)
• Blok 2: We lossen conflicten zelf
op (leren omgaan met conflicten)
• Blok 3: We hebben oor voor
elkaar (over communicatie)
• Blok 4: We hebben hart voor
elkaar (over gevoelens)
• Blok 5: We dragen allemaal een
steentje bij (verantwoordelijkheid)
• Blok 6: We zijn allemaal anders
(over verschillen en overeenkomsten).
In alle groepen wordt gedurende
het schooljaar tegelijkertijd aan
dezelfde thema’s / blokken gewerkt.
Meteen aan het begin van het
schooljaar wordt gestart met de
lessen van Blok 1.
Blok 1 We horen bij elkaar
Alle groepen van de school starten
met de lessen uit Blok 1. Tijdens dit
blok staat het samen werken aan een
positief werkklimaat centraal. Naast

Alle groepen van de school
starten met de lessen uit
Blok 1. Tijdens dit blok staat
het samen werken aan
een positief werkklimaat
centraal.
de algemeen geldende schoolregels
maken leerkracht en kinderen samen
afspraken over hoe je met elkaar

omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. Om
van een school of klas
een groep te maken,
is het nodig dat elk
kind het gevoel
heeft dat hij/zij er
bij hoort. Kinderen hebben iets met
elkaar als ze elkaar
goed kennen en
elkaar waarderen. Ze
leren over opstekers
en afbrekers. Je geeft
een opsteker als je een aardige,
positieve opmerking over iemand
maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je
wordt er bijvoorbeeld blij van. Het
tegenovergestelde van een opsteker
is een ‘afbreker’. Het is een onaardige,
negatieve opmerking over iemand.
De ander krijgt er bijvoorbeeld een
vervelend gevoel van. De kinderen
leren dat iedereen zijn mening moet
kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de
mening van anderen. Om de sfeer
direct goed neer te zetten hebben
de kinderen de eerste twee weken
iedere dag een Vreedzame Schoolles.
Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.
Kletskaart Blok 1
Alle kinderen uit de groepen 1 tot
en met 6 krijgen tijdens elk blok
een ‘kletskaart’ mee. Bij de kleuters
staan op de voorkant van deze kaart
Aap en Tijger. Dit zijn de handpoppen die bij de lessen van De Vreed-

zame School regelmatig
een hoofdrol spelen.
Bij de andere groepen een afbeelding
passend bij het
blok. Blok 1 van
De Vreedzame
School heeft als
thema: ‘We horen
bij elkaar’. In dit
blok werken we met
elkaar aan een fijne
groep waar iedereen elkaar kent en
waarin iedereen zich
veilig en gewaardeerd voelt.

U kunt met uw kind hierover
‘kletsen’ aan de hand van de
vragen op de achterkant van
de kletskaart.
U kunt met uw kind hierover ‘kletsen’ aan de hand van de vragen op
de achterkant van de kletskaart.
Zo vindt u bij de kleuters bijvoorbeeld de onderstaande vragen:
• Met wie heb je vandaag gespeeld?
• Welke kinderen zitten er allemaal
bij jou in de klas?
• Wat vind je leuk om op school te
doen? Is er ook iets wat je niet
leuk vindt?
• Welke regels en afspraken zijn er
bij jou in de groep? Bijvoorbeeld:
tijdens eten en drinken, naar de
wc gaan, in de kring zitten, spelen en werken? Kun je er eentje
voordoen?
• Welke taak heb jij al gedaan in de
klas? En welke taak wil je graag
doen?
• Waarmee heb je een ander kind
geholpen?
• Waarmee wil je thuis helpen?
• Zullen we elkaar een opsteker
geven?
• Kun je laten zien hoe ‘Stop! Hou
op!’ gaat?
Veel kletsplezier!
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First Lego League
Werken aan 21ste eeuwse vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking vinden we erg
belangrijk. Daarom hebben we twee jaar geleden
voor het eerst meegedaan aan een scholenwedstrijd die door LEGO georganiseerd wordt:
De First Lego League.

D

it project is veelomvattend
en uitdagend. Zo is er een
maatschappelijke challenge
waarvoor kinderen een hedendaagse of toekomstgerichte oplossing voor moeten vinden. Maar zo
is er ook een technische challenge:
kinderen leren een robot te bouwen
en te programmeren zodat deze zo
effectief mogelijk een hindernissenparcours kan afleggen.

Ook dit jaar willen we weer alle kinderen uit groep 6 t/m 8 de gelegenheid geven om aan deze wedstrijd
mee te doen. We zoeken nog ouders
en die ons willen helpen bij het
begeleiden van een team richting de
wedstrijd in december.
Binnenkort mogen alle kinderen uit
groep 6 t/m 8 kennismaken met het
programmeren en besturen van de

Hoe werkt de Parro-app?
De schriftelijke communicatie tussen school en ouders loopt via
Parro. Met deze app blijft u op hoogte van de activiteiten en belevenissen van de groep, kunt u in contact komen met de leerkracht,
kunt u zich inschrijven voor gespreksavonden en school- en
groepsactiviteiten en vindt u de school- en groepsagenda. Dit kan
zowel op uw telefoon als op uw computer.

V

oor elk kind dat bij ons op
school zit, moet u zich eenmalig aanmelden in de app.
Als u dat al een keer voor uw kind
gedaan heeft in de afgelopen jaren,
dan zal de leerkracht u weer koppelen aan de volgende groep van uw
kind. Dat gaat allemaal vanzelf. U
hoeft niets te doen.
Mocht u kind van groep wisselen
(door te doubleren, te versnellen of van locatie te wisselen)
dan zal de leerkracht u weer
opnieuw uitnodigen om lid
te worden van de nieuwe
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groep. U ontvangt vanzelf een uitnodiging via mail. Ook ouders waarvan de kinderen net op onze school
starten, zullen van de leerkracht via
mail een uitnodiging krijgen.
Op onze website bij >Ouders >Parro
Talk staat hoe u de app kunt installeren, zich kunt registreren en
daarna zich bij de groep van uw kind
kunt aanmelden.

robot en zich solliciteren op een plek
in het schoolteam.
Als we hulp van ouders hebben,
gaan we aan de slag met de uitdagingen van het project. Geïnteresseerde ouders kunnen zich melden
bij juf Inge of meester Lennert. We
hopen dat het met jullie bijdrage
ook dit jaar weer lukt om een LEGO
Challenge team samen te stellen!

Mocht iets niet lukken? Stap dan
even de school in en laat u helpen
door een leerkracht. We maken het
zo voor u in orde. Want we willen
heel graag iedereen kunnen informeren en bereiken.

Kalender september
• 3 september
Inloop in de klassen
• 6-9 september
Voorstelling Bruisend
Nijverdal (loc K)
• 17 september
Klasseninfoavond
• 17 september
Zakelijke Ouderavond
(loc H)
• 18+25 september
Scholenfietscross
• 27 september
Sportdag (3 t/m 8H)
• 28 september
Reggewindecrossloop
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