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Schooljaar
2020-2021

Agenda
Donderdag 13 mei en
vrijdag 14 mei
Woensdag 19 mei
Maandag 24 mei
Dinsdag 25 mei

Hiep hiep hoera!

Gefeliciteerd
en
een fijne dag!

Leerlingen vrij in verband met Hemelvaart.
Schoolfotograaf!
Leerlingen vrij in verband met Pinksteren.
Gewone schooldag, studiedag voor leerkrachten is geannuleerd.

15 mei
17 mei
18 mei
19 mei
20 mei
21 mei

Wilco
Manuel
Joel
Jesse
Esmee
Jora

Groep 2A
Groep 1
Groep 2B
Groep 4
Groep 4
Groep 2A

Mededelingen en verslagen
Zonnepanelen
Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp bij stichting Meer Primair. Vandaar dat zij een
samenwerkingsproject zijn opgestart met NMCX (Centrum voor Duurzaamheid) en de gemeente
Haarlemmermeer gericht op groene energie voor de scholen.
Zonnepanelen zijn duurzaam, ze zetten zonne-energie om in stroom.
Daarvoor hoeft de zon niet fel te schijnen, ook op een bewolkte dag leveren de panelen
elektriciteit.
In de meivakantie zijn er 106 zonnepanelen op het dak van de school geplaatst worden.
Met deze panelen
wekken we straks
onze eigen stroom
op en dat zal zorgen
voor een flinke
besparing op onze
energierekening.
De leerlingen zullen
de komende weken
meer informatie
krijgen over onze
nieuwe
stroomvoorziening!

Schoolfotograaf
Woensdagochtend 19 mei komt de schoolfotograaf op Vesterhavet.
In de ochtend worden de kinderen individueel gefotografeerd en worden de
groepsfoto’s gemaakt.
Er worden dit schooljaar géén broertje-/zusjefoto’s gemaakt.
We werken dit jaar samen met de firma Schoolfoto.nl.
Het bestellen van de foto’s zal uitsluitend via de website van de schoolfotograaf
(www.schoolfoto.nl) plaatsvinden.
Na ongeveer 2 weken ontvangt u een gepersonaliseerde inlogkaart, waarmee u de bestelling via
het internet kunt plaatsen.
De bestelde fotosets worden daarna rechtstreeks naar het door u opgegeven adres verzonden.
Schoolfoto’s en privacy (protocol van de schoolfotograaf)
Persoonsgegevens
Ten behoeve van de jaarlijkse schoolfotografie zullen wij aan de schoolfotograaf (schoolfoto.nl) de
volgende gegevens verstrekken:
- voor- en achternaam van uw zoon/dochter
- klas van uw zoon/dochter
Verder is het mogelijk dat u zelf nog persoonsgegevens (denk aan adresgegevens) aan de
schoolfotograaf geeft, bijvoorbeeld wanneer u foto’s bestelt. Hier hebben wij als school geen
invloed op.
Grondslag en doeleinden
De schoolfotograaf mag deze persoonsgegevens en de portretfoto’s verwerken, omdat de
schoolfotograaf daar een gerechtvaardigd belang bij heeft. Zonder deze gegevens kan de
schoolfotograaf de portretfoto’s niet maken en niet aan u leveren. De schoolfotograaf gebruikt de
gevraagde gegevens uitsluitend voor het koppelen van de portretfoto’s bij de juiste naam.
De schoolfotograaf verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de
doeleinden zoals hierboven omschreven.
Bewaartermijn
De schoolfotograaf bewaart bovenstaande gegevens van uw zoon/dochter voor de periode van het
lopende schooljaar, of, indien nodig, voor maximaal de periode die nodig is voor de afwikkeling van
de levering en betaling van de foto’s. Daarna worden de gegevens volgens wettelijke richtlijnen
vernietigd door de schoolfotograaf.
Bezwaar
Indien u bezwaar heeft tegen verstrekken van uw gegevens aan de schoolfotograaf kunt u dit
schriftelijk (per e-mail) aan mij meedelen.
Meer informatie
Op de website van de schoolfotograaf (schoolfoto.nl) kunt u in de privacyverklaring meer informatie
vinden, bijvoorbeeld over services en mogelijkheden die de schoolfotograaf aanbiedt en hoe de
schoolfotograaf dan omgaat met de persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kunt u ook per email opvragen door een e-mail te sturen naar info@schoolfoto.nl

Hemelvaart. Wat houdt dat in?
Met Pasen wordt herdacht dat Jezus uit het graf is opgestaan en de dood
heeft overwonnen.
Waaraan denken wij op Hemelvaart?
Jezus was veertig dagen na zijn opstanding uit de dood met zijn disipelen
op de Olijfberg bij Jeruzalem. Toen Jezus hen alles had verteld wat ze
moesten weten, gaf hij hen zijn laatste opdracht mee. Voordat ze
namelijk met de goede boodschap over Jezus de wereld in zouden
trekken, moesten ze eerst in Jeruzalem wachten op de komst van de
Heilige Geest (Pinksteren).
Daarna zegende Jezus zijn discipelen en werd Hij voor hun ogen
losgemaakt van de aarde, waarnaar Hij opsteeg naar de hemel. Ze bleven
Hem nakijken, totdat een wolk Hem aan hun ogen onttrok. Twee engelen kwamen bij hen en
vertelden aan hen dat Jezus terug zal komen. Daarna vertrokken de discipelen naar Jeruzalem,
zoals Jezus hen had gezegd.
Coronamaatregelen
Ook de komende weken is het belangrijk dat we de basisregels volgen om
verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie.
Basisregels voor iedereen:
- Was vaak en goed je handen.
- Houd 1,5 meter afstand van anderen.
- Houd uw zoon/dochter thuis bij klachten passend bij het Coronavirus.
(Klachten die bij Corona passen: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten,
Benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak).
- Bij klachten laat uw kind testen.

Verder het verzoek om mij rechtstreeks op de hoogte te houden van besmettingen binnen het
gezin.
In overleg met de GGD wordt bepaald welke maatregelen er genomen moeten worden voor een
leerling en/of groep.
Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

