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In deze nieuwsbrief
Vandaag leest u in deze nieuwsbrief de informatie over het Sinterklaasfeest van dit schooljaar. Wij
staan stil bij het gesprek dat is gevoerd door SIVON en SURF met Google over de privacy. Daarnaast
zoeken wij nog steeds die meester of juf voor groep 1/2 die per 1 januari ons team komt versterken!
Sint
Als het goed is, komt Sinterklaas morgen weer in Nederland aan. Of de boot weer aankomt is te zien
op NPO Zapp op zaterdag 13 november.
Op school kloppen al onze harten ook vol verwachting en volgen wij het Sinterklaasjournaal.
Donderdag 25 november mogen de kinderen hun schoen zetten. De kinderen van de groepen 1 en 2
gebruiken hiervoor een gymschoen die al op school aanwezig is. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8
mogen in de week van 22 november hun schoen mee naar school nemen.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind vrijdag op tijd op school is?
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 hebben in de klas lootjes getrokken en maken een surprise en
een gedicht voor een ander. De kinderen mogen hun surprise woensdag 1 december inleveren bij de
leerkracht.
Vrijdag 3 december hopen wij Sinterklaas te verwelkomen op school. De kinderen krijgen iets lekkers
namens de ouderraad. Het is wel de bedoeling dat de kinderen een tussendoortje en lunch
meenemen. We zijn deze dag gewoon om 14.30 uur uit.
Wij willen u vragen om geen (schoen)cadeautjes mee te geven naar school. In plaats hiervan zullen de
groepen 1/ 2 op vrijdag 10 december een speelgoedmiddag hebben. De leerkracht zal dit nog via Parro
communiceren.
Wie komt ons helpen?
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met onze schoolbibliotheek. Voor het hoofdgebouw
zoeken wij mensen voor de maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 - 9.30 uur. Lijkt het u leuk om
kinderen te begeleiden bij het zoeken en scannen van een boek en het netjes houden van de
bibliotheek, stuur dan een berichtje naar k.enthoven@reigerbos.nl. Vermeld als onderwerp van de
mail: "bibliotheek".
Privacyrisico’s Google Workspace
Dit voorjaar zijn er privacyrisico’s met betrekking tot Google Workspace for Education (voorheen
Google Suite for Education) naar voren gekomen naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd
naar Google Workspace. Deze software - die onder meer de programma’s als Google Classroom en
Google Meet bevat - wordt ook op onze school gebruikt. Naar aanleiding van deze privacyrisico’s heeft
SIVON, de coöperatie voor schoolbesturen uit het primair en voortgezet onderwijs, samen met andere
partijen uit het onderwijs advies gevraagd aan de Nederlandse privacytoezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP).
De AP heeft een advies uitgebracht en daarin aangegeven dat onduidelijk is of persoonsgegevens in
Google Workspace voldoende beschermd zijn. Maar dat het niet zo mag zijn dat het gebruik van
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Google Workspace ten koste gaat van de privacy van onze leerlingen en medewerkers of dat de
ontdekte privacyproblemen niet worden opgelost door Google.
Uitgaande van het advies van de AP heeft SIVON samen met SURF diverse gesprekken gevoerd met de
verantwoordelijke bij Google om duidelijkheid te krijgen van Google en afspraken te maken over het
doorvoeren van de benodigde aanpassingen. Inmiddels is Google akkoord gegaan met het doorvoeren
van de benodigde aanpassen en zijn er vervolgacties ingepland zodat wij Google Workspace voor
Education weer kunnen gebruiken zonder dat er privacyrisico’s zijn voor de gebruikers.
Indien u meer informatie wilt over het gebruik van Google Workspace binnen onze scholen, dan kunt u
contact opnemen met mij (e.denheeten@reigerbos.nl) of onze functionaris voor gegevensbescherming
(FG) dhr. Dolf Dubois. (privacyteam@scholengroepholland.nl)
Reminder!
Gelukkig hebben heel veel ouders de vrijwillige bijdrage betaald voor de overblijf en de ouderbijdrage
van de ouderraad. Bedankt voor uw bijdrage! Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan ontvangen wij
deze bijdrage graag nog van u. Alvast bedankt voor de moeite.
Heeft u vragen over de betaling? Dan kunt u contact opnemen met mij (e.denheeten@reigerbos.nl)
voor de overblijfkosten of met de penningmeester van de OR or@reigerbos.nl voor de ouderbijdrage.
Luizen
Een aantal weken geleden zijn alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Mocht uw kind toen luis
hebben gehad, dan bent u hiervan op de hoogte gebracht. De ouders die onze leerlingen op hoofdluis
controleren hebben dit tijdelijk even stopgezet i.v.m. het toenemend aantal positieve corona
besmettingen. Wij willen u daarom vragen zelf uw kind goed te controleren. Mocht u hoofdluis
vinden? Graag een berichtje naar de leerkracht zodat het (anoniem) gedeeld kan worden met andere
ouders.

Een nieuw thema in groep 1/ 2: De slaapkamer
Vanaf deze week starten de groepen 1/ 2 met het nieuwe thema “De slaapkamer”. Dit wordt volgende
week uiteraard gekoppeld aan Sinterklaas. U kunt van de leerkracht een berichtje verwachten waarin u
gevraagd wordt om een foto van de slaapkamer van uw kind mee te geven/ door te sturen. In de klas
gaan we hiermee verschillende activiteiten doen.

Vacature leerkracht onderbouw
https://werkenbijscholengroepholland.nl/vacature-obs-t-reigerbos-leerkracht-onderbouw/

Datum
25-11-2021
3-12-2021
6-12-2021
22-12-2021
24-12-2021
t/m
9-1-2022

Tijd

Activiteit
Schoen zetten op school
Sinterklaasviering
Studiedag, kinderen vrij
Kerstviering
Kerstvakantie
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