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AVG toestemming
Ongeveer twee jaar geleden is de nieuwe
privacywet (AVG) ingegaan. Vanaf dat moment
heeft de school voor iedere leerling (opnieuw) de
expliciete toestemming voor onder andere het
plaatsen van beeldmateriaal gevraagd. Wij hoeven
dit gelukkig niet jaarlijks opnieuw te doen, maar
willen u er wel regelmatig op wijzen dat deze
toestemming ten alle tijden op school is in te zien of
te wijzigen. U kunt zich hiervoor wenden bij de
directeur van de school.

Agenda
4 dec.
8 dec.
10 dec.
16 dec.
17 dec.
21 dec.

Sinterklaas op De Schakel
MR vergadering
Spreekuur GGD
Hele dag school
Kerstviering
Start kerstvakantie

Bag2School
Velen van jullie hebben voor
de herfstvakantie weer
zakken vol met 2e hands
kleding en schoenen
ingeleverd bij de Bag2Schoolauto. We hebben deze keer 1240 kilo opgehaald,
wat ons € 372,00 heeft opgeleverd. Iedereen weer
heel erg bedankt!

Gratis online dyslexie bijeenkomsten voor
ouders
LEF dyslexiebegeleiding biedt gratis
online webinars voor ouders van kinderen met
Dyslexie. Ook als je al langer de diagnose hebt, of
nog wacht op een onderzoek. Het onderwerp van
de sessies is: Dyslexie anders bekeken 'De 20
onderbelichte kenmerken van dyslexie'. Ze zijn te
volgen via:
- 19 november: https://lef-

dyslexie.webinargeek.com/lef-onlinehuiskamersessie-dyslexie-anders-bekeken-3
26 november: https://lefdyslexie.webinargeek.com/lef-onlinehuiskamersessie-dyslexie-anders-bekeken-4

Luizenpluizen
Zoals we al eerder via Het Schakeltje hebben
gecommuniceerd, is het vanwege de geldende
richtlijnen lastig om het ‘luizenpluizen’ te
organiseren. In een aantal klassen ervaren we nu
dat er structureel meldingen van kinderen met
luizen komen.
We willen hierbij wederom om de medewerking en
verantwoordelijkheid van álle ouders vragen.
Controleer thuis regelmatig (ook tijdens en na de
herfstvakantie) de haren van uw zoon en/of dochter
op luizen. Op deze website van het RIVM is hier alle
informatie over te vinden. Als u luizen ontdekt, geef
dit dan direct door aan de groepsleerkracht van uw
zoon/dochter. Wij kunnen dan een bericht naar alle
ouders van de betreffende klas sturen om thuis
extra te controleren.

Sinterklaas
Als alles goed gaat zal morgen Sinterklaas weer in
Nederland aankomen. Deze ochtend werden de
kinderen van De Schakel al verrast met een prachtig
versierde school. Zie hieronder een kleine impressie
hoe de OV de school heeft omgetoverd.
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