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3 loopt juf Sarah op maandag stage. Zij studeert voor
onderwijsassistent. Meester Remco loopt stage in groep
8 op maandag en dinsdag. Hij is student aan de PABO.
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We zijn al weer begonnen aan de tweede week van het
nieuwe schooljaar. We hopen dat u allen heeft genoten
van een fijne vakantie.

Informatieavond.
De informatieavond van groep 3 staat gepland op
woensdag 12 september a.s. van half 7 tot half 8.
Op donderdag 13 september is er voor de groepen 1 t/m
8 ( behalve groep 3) een inloop avond. De leerlingen
mogen hun ouders uitleg geven over de gang van zaken
in de klas. Vanaf 18.30 uur tot 19.30 uur bent u van
harte welkom.

Korfbal
Op 19 september is de korfbaltoernooi op de velden van
WSS in Oude Pekela De school doet mee met een aantal
teams. Supporters zijn natuurlijk van harte welkom.

Marge-ochtend
Op 3 oktober zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 4
vrij. De leerkrachten hebben een onderbouwdag.

Verkeersweek
Van 17 t/m 21 september is de verkeersweek. U
ontvangt hierover nog informatie.

Judo op school
De groepen 1 t/m 6 krijgen 5 lessen Judo op school.De
lessen worden gegeven in De Spil door Isa Heideveld en
wel op de maandagochtend.

Nieuwe gezichten
Een nieuw schooljaar betekent vaak ook nieuwe gezichten. Juf Esther is onderwijsassistent en wordt hoofdzakelijk ingezet bij groep 4 en groep 5/6a. Juf Esther is elke
dag werkzaam op onze school. Daarnaast kunt u juf Lisa
tegen komen. Juf Lisa is ook een onderwijsassistent en
is elke dinsdag en donderdagochtend bij ons op school
aanwezig. Zij wordt ingezet voor alle groepen. Juf Maria
is de muziekjuf. Vanaf dit schooljaar krijgen alle groepen 1 keer in de 2 weken een muziekles van haar. Meester Kevin is onze vakleerkracht gymnastiek. Hij geeft de
groepen 3 t/m 8 één keer in de week gymnastiek. Daarnaast zijn er ook een aantal stagiaires aanwezig. In groep

Wij maken bij diverse gelegenheden foto’s van activiteiten en leerlingen. Om de privacy van onze leerlingen te
waarborgen gelden er strenge regels. Wanneer wij als
school foto’s willen gebruiken van leerlingen dan hebben wij altijd expliciete toestemming nodig. Deze toestemming is belangrijk en dient altijd expliciet gevraagd
te worden aan de leerling (of als de leerling nog geen 16
jaar is) aan de ouders van de leerling. Deze toestemming
dient gegeven te worden middels een toestemmingsformulier. Voor u als ouders moet het altijd duidelijk zijn
waarvoor toestemming wordt gegeven. Zo moet u weten
waar de foto gepubliceerd wordt (website school,
schoolbericht, social media, schoolgids etc.). een Ouders
en leerlingen mogen áltijd de toestemming die ze hebben gegeven weer intrekken. Dit betekent dat school
vanaf het intrekken van de toestemming geen foto's
meer mag publiceren van die leerling. Foto's die de
school eerder heeft gebruikt mét toestemming, hoeven
niet direct verwijderd te worden. Die foto’s zijn namelijk geplaatst mét toestemming van de ouders. Moet de
school jaarlijks toestemming vragen? Het uitgangspunt
is dat scholen jaarlijks toestemming vragen voor het gebruik van foto's. Het is echter mogelijk om eenmalig
toestemming te vragen aan de ouders: - bij de inschrijving. Het jaarlijks onder de aandacht brengen van het
“verlenen” en/of “intrekken toestemming” bij ouders is
dan wel noodzakelijk (bijvoorbeeld in een brief of
nieuwsbrief aan het begin van het nieuwe schooljaar).
Bron: https://www.kennisnet.nl/artikel/fotos-van-leerlingen-gebruiken-zo-mag-het-wel/ Hoe gaat obs De
Linde hier mee om? De komende week krijgen alle kinderen een toestemmingsformulier mee naar huis. U dient
deze in te vullen en zo spoedig mogelijk weer in te leveren bij de leerkracht van uw zoon/dochter. Heeft u meerdere kinderen op school? Dan volstaat één formulier.
Mocht u om wat voor reden dan ook voor de ene
zoon/dochter wél toestemming geven en uw andere
zoon/dochter niet? Dan vult u twee formulieren in. Levert u géén formulier in? Dan gaan wij er vanuit dat u
géén toestemming geeft. In het jaarboekje zal dit formulier en uw toestemming jaarlijks onder de aandacht gebracht worden.

Luizencontrole
Dinsdag 25 september wordt er weer een controle uitgevoerd
op hoofdluis. Het LOT-team is naarstig op zoek naar ouders,
die willen meehelpen met de controle. Bent u bereid te helpen, geef het even door aan de leerkracht van uw zoon of
dochter. Een telefoontje naar school mag uiteraard ook.

