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Feestweek! 
We kunnen natuurlijk vertellen over onze 
daltonontwikkelingen maar als we het 
hebben over verantwoordelijkheid en 
samenwerking dan hebben we het de 
laatste weken vooral over: de feestweek! 
Zie de feestbijlage bij deze nieuwsbrief! 

 
Verkeersexamen 
Groep 7 en 8 hebben donderdag 5 april 
meegedaan aan het theoretisch 
verkeersexamen. Graag willen we alle 
leerlingen feliciteren, want iedereen heeft 
het theoretisch examen gehaald!!! 
We zijn trots op deze toppers!!! 

 
 

 
 
 
 

Van de leerlingraad 
Beste groepen en ouders,                              

Wij hebben het in de leerlingraad gehad over 

lezen. Wij doen sinds kort met mandjes lezen. 

Dat houdt in dat we verschillende mandjes 

hebben met verschillende boeken er in: zoals 

tijdschriften strips, informatieve en 

themaboeken, moppen, gedichten, fantasie, 

fictie, sprookjes, prentenboeken, korte 

verhalen en klassenwerk. Die boeken hebben 

we voor mandjeslezen nodig. We hebben 

vooral tijdschriften, strips, moppen en 

gedichten nodig. Als jullie boeken dubbel 

hebben of al uit hebben en er niks meer mee 

doen, kunnen jullie ons er heel blij mee maken. 

Dus doen jullie er niks meer mee willen jullie 

het dan meenemen 

naar school voor de 

groepen 3,4,5,6,7,en 8! 

Alvast bedankt.   

Groetjes de 

leerlingenraad.  

 

Oproep Luizenouders 
Beste ouders/verzorgers, opa’s en oma’s,  
 
Ook na de mei- en zomervakantie 2018 
zal, net als onze (klein)kinderen, ook de 
hoofdluis weer naar school gaan.  
Uiteraard willen wij er alles aan doen om 
deze ongewenste beestjes buiten de 
deuren van onze school te houden, maar 
daar hebben wij uw hulp bij nodig!  
Elke maandag en woensdag na de 
vakanties vindt er op school een 
luizencontrole plaats. Om deze controle zo 
efficiënt mogelijk te laten verlopen, moeten 
op deze week alle groepen tegelijkertijd 
gecontroleerd worden.  
 
Met uw hulp kan er veel sneller en 
efficiënter gepluisd worden en zou het 
maar even van uw en onze tijd kosten. Wij 
hebben dringend meer hulp en handen 
nodig! 
 
Daarom zijn we op zoek naar serieuze, 
enthousiaste ouders, opa’s, oma’s etc. die 
de week na elke vakantie bereid zijn om te 
komen helpen controleren op hoofdluis en 
zich zo aan te sluiten bij ons 
luizenpluisteam.  
 
Wilt u ons gedurende het komende 
schooljaar 2017/2018 helpen om de 
school luisvrij te houden en bent u in de 
gelegenheid om te helpen met 
luizenpluizen, meld u zich dan aan op 
onderstaand e-mail adres o.v.v. eigen 
naam en telefoonnummer.  
 
De 1e luizencontrole zal weer 
plaatsvinden in week 20, maandag 14 mei 
en woensdag 16 mei 2018. 
 
Hartelijk dank en met vriendelijke groet,  
 

Liset Snippers tel:06-42128318. 
Contactpersoon luizenpluisteam van kbs 

De Wegwijzer: lemsnippers@gmail.com 

tel:06-42128318
mailto:lemsnippers@gmail.com
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Nieuwe wetgeving privacy 

Privacywetgeving verplicht organisaties - 

dus ook scholen - om passende 

maatregelen te nemen om 

persoonsgegevens te beschermen. In de 

nieuwe Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) die op 25 

mei 2018 ingaat, is het omgaan met 

persoonsgegevens op veel punten 

aangescherpt. Hierbij gaat het ook om 

toestemming verlening van ouders bij het 

gebruik van (foto)beeldmateriaal. Wij 

vragen u de bijlage daarom goed door te 

nemen en graag ondertekend weer mee te 

geven naar school voor 1 juni. Na de 

meivakantie zullen wij ook de papieren 

versie verstrekken.  

 

Kleding inzamelen 
Dinsdag 5 juni staat er weer een 
kledinginzameling gepland voor het Leger 
des Heils. 
 
 
 

 
 
 
 
Schoolkamp groep 8 
Groep 8 gaat 20 t/m 22 juni op 
schoolkamp. Evenals voorgaande jaren 
logeert de groep bij de Burink`s Hof in 
Buurse. Nadere informatie volgt. 
 

 
 
 
 
 
 

Agenda 
 

14 mei 
 

OR vergadering 

 
21 mei 

 
Vrij i.v.m. Pinksteren 

 
22 mei 

 
Vrij i.v.m. studiedag 

 
30 mei 

 

Sportdag /  
mogelijke stakingsdag 

 
3 juni 

 

Eerste Heilige Communie 

 
5 juni 

 
Kledinginzameling 

 

13-16 juni 
 

Avondvierdaagse 

 
20-22 juni 

 
Groep 8 op kamp 

 
29 juni 

 
Groep 7 Amsterdam 

 
Namens het team van De Wegwijzer: 
Een hele fijne meivakantie! 

 

https://www.kennisnet.nl/artikel/deze-7-dingen-moet-je-weten-over-de-nieuwe-europese-privacywet/
https://www.kennisnet.nl/artikel/deze-7-dingen-moet-je-weten-over-de-nieuwe-europese-privacywet/

