Januari/februari 2019
Hallo allemaal!
Wat later in de maand dan u gewend bent, maar uiteraard wensen wij u allen alsnog het allerbeste
toe voor 2019, dat het jaar u en uw kind(eren) mag brengen wat u ervan hoopt!
We zijn 2019 op school in ieder geval bijzonder feestelijk gestart:
de Lowys Porquinstichting bestaat 25 jaar!
De Lowys Porquinstichting is voor u en de kinderen geen begrip
waar u dagelijks mee te maken heeft. Voor u is het vooral belangrijk dat
de school het vertrouwde gevoel geeft. Voor ons als school is het goed en prettig om deel uit te
maken van een grotere club. De Lowys Porquinstichting is ontstaan toen schoolbesturen van
katholieke basisscholen in de regio samenwerking zochten. Inmiddels zijn daar ook scholen voor
protestants christelijk onderwijs bij aangesloten en vallen meerdere locaties voor kinder- en
peuteropvang onder de LPS vlag, zo ook peuterspeelzaal Pippi. Het is fijn om onderdeel van deze
club te zijn, het geeft ons mogelijkheden tot uitwisseling van ideeën, samenwerkingen aan te gaan
met collega scholen én het versterken van de doorgaande lijn vanuit de peuterspeelzaal. Ook
kunnen we een beroep doen op bepaalde expertise binnen de stichting. Daarnaast is Lowys Porquin
met zo’n 750 personeelsleden ook een interessante werkgever in de regio. We kijken terug op een
mooie feestweek, waarbij de leerlingen op maandag en dinsdag workshops dans en drama
volgden, verzorgd door Myra Ceti. Op woensdag kwam het geleerde samen in een voorstelling
door groep 1 t/m 4 en een voorstelling door 5 t/m 8. Vanwege de ruimte in de gymzaal, was het
helaas niet mogelijk om ouders hiervoor uit te nodigen en de AVG (privacy) maakt dat ook foto- en
filmmateriaal hieromtrent niet gedeeld mag worden door ons.
Deze week krijgen de kinderen hun rapportmap mee naar huis. We hopen dat deze mappen u
inzicht geven in de persoonlijke groei van uw kind. We streven ernaar om u hierin mee te nemen en
hopen dat de diverse onderdelen een goede indruk geven van de persoonlijke ontwikkeling. In de
week van 4 februari volgen de voortgangsgesprekken.
Hieronder de belangrijke data op een rijtje:
23 januari
Rapporten mee
29 januari
Talentmiddag onderbouw
4 februari
Voortgangsgesprekken
4-8 februari
Brugklasweek voor groep 8-ers
1 maart
Carnaval op school

REGELZAKEN & SCHOOLACTIVITEITEN
INSCHRIJVEN VOORTGANGSGESPREKKEN
Vanaf maandag 28 februari 8.00 uur kunt u zich
inschrijven voor de voortgangsgesprekken. Dit
gaat via Social Schools. U krijgt hier via Social
Schools één dag van te voren een herinnering
voor. We hopen dat het bij iedereen gelukt is
om Social Schools te activeren, mocht dit niet
zo zijn, dan kunt u altijd even contact zoeken
met school en helpen we u graag.

CARNAVAL
Carnaval valt laat dit jaar, maar we willen u op
tijd informeren over de carnavalsviering op
onze school. In een aparte bijlage treft u meer
informatie over de optocht op vrijdagmiddag 1
maart.

SCHAAKTOERNOOI
Tijdens onze talentmiddag staat schaken vaak
op het programma. Op woensdagmiddag 13
maart wordt er een regionaal schaaktoernooi
georganiseerd voor basisschoolteams.
Leerlingen uit onze groepen 3 tot en met 8
kunnen zich aanmelden om hieraan mee te
doen bij juf Marieke (7A). Meteen horen we
dan graag of er ouders zijn die mogelijk kunnen
begeleiden en/of rijden. De middag wordt
gehouden in ’t Rijks (Bergen op Zoom).

TER INFORMATIE
NIEUWE GYMLERAAR
Vanaf 1 februari start Luc Goossens bij ons op
school om per groep één van de twee
gymlessen in de week te verzorgen. Hij zal op
onze school werkzaam zijn op
maandagmiddag, dinsdag en vrijdagochtend.
Afgelopen periode heeft Lieke van Dongen
(tevens sportcoach vanuit de gemeente) de
gymlessen op zich genomen.

ATER INFORMATIE
DELEN VAN BEELDMATERIAAL
Zoals eerder is aangegeven, is vanaf 25 mei
2018 de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is
een uitbreiding van de wet op privacy. In het
kader hiervan willen we u er op wijzen, dat het
maken van filmpjes en foto’s tijdens
bijvoorbeeld een viering op school en het
vervolgens plaatsen van deze stukken op social
media (Facebook, Instagram, YouTube) tot
nadelige gevolgen kan leiden. Wij hebben in
kaart welke ouders wel of geen toestemming
hebben gegeven om bijvoorbeeld een foto van
een kind te plaatsen op Facebook. Ouders en
kinderen hebben dat overzicht niet. Het kan
dus voorkomen dat u een foto waarop uw kind
staat, maar ook andere kinderen, plaatst via
social media. Als ouder bent u dan zelf
verantwoordelijk voor de mogelijke
consequenties hiervan. Ook Whatsapp is een
vorm van social media.
STAKINGSDAG 15 MAART
Er is voor nu nog niets duidelijk over de
aangekondigde stakingsdag op 15 maart. De
kans dat wij niet staken en gewoon open zijn, is
zeker aanwezig. Wanneer hierover meer
bekend is, laten we het u weten.

VAN ONZE PARTNERS
GEZELLIG OVERBLIJVEN
De collega’s van de overblijf hadden hun best
gedaan om in de december maand de kinderen
extra feestelijk over te laten blijven!

