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programma voor de kerstrin11g van donderdag (hoe ziet de dag eruit). Tegelijk erbij dat de 

kinderen dan vrijdag  

 

Nieuwe directeur – mededeling van het bestuur 

Het bestuur is blij te kunnen melden dat ze een nieuwe directeur voor De Oostvogel hebben 

gevonden! 

Haar naam is Margo Hondebrink. 
De benoemingsadviescommissie heeft unaniem een positief advies afgegeven t.a.v. haar aanstelling. 
Het CvB en Margo zelf hebben dit advies graag overgenomen. 
Margo start komend schooljaar. Een nadere kennismaking volgt.  
We hebben er alle vertrouwen in met Margo een goede nieuwe directeur voor De Oostvogel 
gevonden te hebben! 
 
Kamp Groep 8 Oostvogel 
Samen fietsen, samen eten,  samen spellen spelen, samen problemen oplossen, samen  troep maken 
en opruimen, samen skelteren. 
Al de groep 8 kinderen die mee zijn gegaan hebben een diploma verdiend voor samenwerking. Wat 
een teamgeest was er bijvoorbeeld tijdens de boerenspelen, toen de leerkrachten veilig aan de kant 
bleven staan, maar de kinderen door de modder moesten kruipen en over sloten moesten springen. 
Het ging wonderbaarlijk goed. Ongekend talent! 
Hopelijk kijken alle kinderen terug op een onuitwisbare en mooie ervaring. Wij in ieder geval wel! 
Dank juf Miriam, juf Pamela  en juf Henriette. voor de inzet en dank ook voor  alle “hulpjes” die 
kwamen koken , meespelen, of voor vervoer zorgden.  Het was een heel fijn kamp. 
 
Informatieavond Vuurvogel dinsdag 19 juni 2018 
De Vuurvogel ouders hebben onlangs een uitnodiging gehad voor de informatieavond op dinsdag 19 
juni over de inrichting van het onderwijs op de Vuurvogel volgend schooljaar. 
We hopen dat alle ouders aanwezig zullen zijn om ook met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. 
De avond begint met een inloop tussen 19.00 en 19.30 uur. We denken rond 21.00 uur af te kunnen 
sluiten. Juf Daphne, meester Justin, juf Mirjam en ik zijn in ieder geval aanwezig. 
 
Privacy op De Oostvogel  - wet AVG  
Per 25 mei jongstleden is de nieuwe privacywetgeving (AVG: Algemene verordening 
gegevensbescherming) ingegaan. Dit zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan. Deze nieuwe wet is 
strenger dan de wet bescherming persoonsgegevens die tot die datum van kracht was en geeft 
mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens (of die van hun kinderen tot 16 jaar).  
De afgelopen anderhalf jaar is er hard gewerkt om voor alle Groeiling-scholen te kunnen voldoen aan 
de nieuwe wet: er is  onder meer een nieuw informatiebeveiligings- en privacy beleid opgesteld, een 
privacy reglement gepubliceerd op onze Groeiling website en een meldpunt en procedure voor 
datalekken opgezet. Bovendien is er met diverse partijen, bijvoorbeeld uitgevers, overeenkomsten 
afgesloten die er voor zorgen dat ook zij zorgvuldig en strikt omgaan met de gegevens van uw 
kinderen. Wij delen alleen gegevens van uw kinderen met andere organisaties als zij daarvoor 
wettelijk gemachtigd zijn. In andere gevallen -die wij relevant achten- vragen wij expliciete 
toestemming bij u als ouder of verzorgende. 
Wij willen alleen gegevens over uw kinderen vastleggen die nodig zijn om goed onderwijs en goede 
zorg te kunnen bieden. Deze gegevens leggen wij vast in ons digitale, afgeschermde leerlingvolg- en 



administratiesysteem, waarbij wij de toegang tot de gegevens van uw kind beperken tot direct 
betrokkenen.  
Wij zullen de komende tijd verder werken aan het bewust en zorgvuldig omgaan met de 
persoonsgegevens van uw kind en daar waar nodig maatregelen nemen om de bescherming verder 
te vergroten. Mocht u zaken zien die beter kunnen, dan horen wij het graag. U kunt dit neerleggen bij 
mij of (volgend schooljaar) bij de nieuwe directeur of een mail sturen naar 
secretariaat@degroeiling.nl.  
Heeft u (specifieke) vragen over de bescherming van de privacy van uw kind(eren) op zijn of haar 
school dan kunt u met deze vraag bij mijn of (vanaf volgend schooljaar) bij de nieuwe directeur 
terecht. Wij zullen  -indien nodig- de vraag doorzetten naar het bestuurskantoor zodat wij uw vraag 
kunnen beantwoorden.  
 
Zieke juf in de Vuurvogel 
De afwezigheid van juf Heidi heeft ongewenste onrust gegeven in groep 7/8 van de Vuurvogel. 
Achter de schermen hebben we hard gewerkt om het lesrooster zo goed mogelijk door te laten 
lopen. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Excuses daarvoor. 
We hebben vanaf maandag een oplossing die duurt tot einde schooljaar; 
- Op maandag en donderdag komt juf Diana weer op school. Zij heeft vorig jaar ook op de Vuurvogel 
gewerkt, en is één van de nieuwe collega’s die na de zomervakantie bij ons komen werken. Juf Diana 
wilde graag alvast beginnen.  
- Op dinsdag en woensdag komt Nanda. Wel bekend. 
- Op vrijdag staat Colinda voor de groep. 
We hopen hiermee een goede oplossing te hebben gevonden voor de vervanging van juf Heidi en 
wensen haar uiteraard beterschap. 
 
OPP’s en oudergesprekken 
De OPP’s zijn allemaal gereed. De oudergesprekken staan gepland op dinsdag 3 en donderdag 5 juli. 
U krijgt daar vrijdag 29 juni een uitnodiging voor. Let op, u moet uzelf aanmelden voor een geschikt 
moment. We hopen dat u een constructief gesprek heeft met de leerkracht van uw kind.  
 
Studiedag vandaag 
Deze stond in het teken van de afronding van dit schooljaar en de inrichting / start van het nieuwe 
schooljaar. We hebben hard gewerkt. 
 
Container voor de school 
Het zal u niet ontgaan (zijn) dat er een grote container voor de school staat.  
In de opmaat naar een aantal verbouwingsactiviteiten in de grote vakantie, begint het team met het 
opruimen van de magazijnen, de kasten en de lokalen. Dat wordt elk einde schooljaar gedaan, maar 
nu wat rigoureuzer, omdat de verbouwing activiteiten daarom vragen. 
In de grote vakantie maken we namelijk een herverdeling van de lokalen mogelijk, wordt er nog een 
spreek/werkkamer bijgemaakt, wordt het technieklokaal aangepakt en wordt de keuken omgebouwd 
tot personeelskamer. 
Meer over (de achtergrond van) deze plannen volgt in een volgende nieuwsbrief. 
 
 
Nieuws van de OR 
De OR is op zoek naar nieuwe ouders. Overweegt u alvast of u die nieuwe ouder zult zijn? Een goed 
lopende ouderraad komt zeer ten goede aan het onderwijs en welzijn van onze kinderen. En dat 
vinden we toch allemaal belangrijk!? 
U kunt zich aanmelden bij  vogeloudervereniging@gmail.com .  In de komende nieuwsbrief zal de OR 
deze vraag nogmaals aan u voorleggen.  
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Verder zal in het jaarrooster  2018-2019 worden opgenomen dat er in het begin van het nieuwe 
schooljaar een koffieochtend  wordt georganiseerd voor ouders,  waarbij de ouders bij kunnen 
praten en kennis kunnen maken en met de nieuwe directeur. Meer informatie hierover volgt.   
 

Nieuws uit de MR 

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor een nieuw MR lid. We zijn erg blij te kunnen 

melden dat zich iemand heeft gemeld. Het is echter ook een officieel orgaan, waar formeel 

verkiezingen voor kunnen worden uitgeschreven. Mocht u zich toch nog willen aanmelden, dan heeft 

u nog 1 week om te reageren. Misschien is het goed om te weten, dat halverwege volgend jaar zich  

een nieuwe vacature zal voordoen in de oudergeleding mocht u het nu nog niet uitkomen of als u het 

nog niet zeker weet. 

Ingrid Vereyken, Voorzitter MR 


