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Agenda
Personele zaken
Daltoncursus
AVG en Toestemmingsformulier
Algemene Ouderavond
Oproep nieuwe leden Ouderraad
Intocht Sinterklaas
Wijziging datum Schoolreisjes
Make a wish – Anna van der Geest

Bijlagen
- Brief + Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal
- Speelgoedinzamelingsactie
- Intocht Sinterklaas

Agenda
Datum
9 november
10 november
12 november
13 november
20 november
20 november

Activiteit
Speelgoedactie inzamelavond
Lampion lopen
MR-SAC vergadering
Bibliotheek groep 1, 2, 7, 8
10 minuten gesprekken
Bibliotheek groep 3, 4, 5, 6

Tijd
19.00 uur – 20.30 uur
19.30 uur – 21.00 uur

Personele zaken
Er is op dit moment geen nieuws te melden. Meester David is nog steeds ziek.

Daltoncursus
Deze week zijn wij gestart met de Daltoncursus. Deze eerste bijeenkomst werd de geschiedenis van
Daltononderwijs doorgenomen en vond een eerste verkenning plaats van de bouwstenen voor de
Daltonvisie van de St. Martinusschool. In de MR-SAC vergadering van aanstaande maandag gaan we
ook met deze bouwstenen aan de slag.

AVG en Toestemmingsformulier
In de vorige Nieuwsbrief heb ik onderstaande bericht met u gedeeld:
Op 25 mei is de nieuwe privacywet (AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingegaan.
Hier heeft u ongetwijfeld over gehoord en gelezen. Privacy op school gaat over de bescherming van
gegevens over leerlingen, ouders en medewerkers. Voor ons al school heeft de wet ook gevolgen: de
nieuwe wet stelt hogere eisen aan privacy.
De BMS – waaronder onze school valt – heeft hiertoe een Privacyreglement opgesteld. Hierin staat
beschreven hoe wij invulling geven aan de wet AVG. Zie www.bms-onderwijs.nl.
Daarnaast vragen wij – middels een apart formulier – uw toestemming om foto’s en eventueel
filmpjes op onze Facebookpagina en website te plaatsen. Goed om te weten hierbij is dat wij nooit
namen van kinderen, leerkrachten en ouders noemen.

Veel beelden schermen wij af achter het inloggedeelte van het ‘Fotoalbum’ op de website. Maar wij
willen wel graag korte impressies openbaar kunnen delen.
Zoals aangegeven ontvangt u vandaag een brief en dit toestemmingsformulier, zowel digitaal in de
bijlage bij deze Nieuwsbrief als op papier via uw kind. Wij hebben een getekend formulier van alle
ouders/verzorgers nodig.
 Wilt u het formulier na ontvangst getekend inleveren bij de leerkracht of directeur?
Alvast hartelijk dank!

Algemene Ouderavond
Vorige week heeft de Algemene Ouderavond plaatsgevonden. Naast het voorstellen van de nieuwe
mensen en de toelichtingen vanuit de MR, OR en het Ouderpanel, hebben we een inspirerende
presentatie gehad over (kinder)boeken en lezen.

Oproep nieuwe leden Ouderraad
Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe leden voor onze Ouderraad. Door verhuizing van huidige leden
moeten we vanaf januari deze ouders missen.
De Ouderraad ondersteunt school bij allerlei activiteiten en dit is van grote waarde voor de school.
Lijkt het u wat om hierin te participeren? Of bent u nieuwsgierig en wilt u graag meer weten?
Dan kunt u contact opnemen met de Ouderraad via ouderraad@martinusmakkum.nl.

Intocht Sinterklaas
Volgende week is het al zo ver, dan komt Sinterklaas weer aan in Nederland. In de bijlage vind u de
informatie m.b.t. de intocht.

Wijziging datum schoolreisjes
De schoolreisjes stonden gepland op donderdag 23 mei. In die week vindt de Avondvierdaagse
plaats. Aangezien wij dit niet een handige combinatie vinden voor de kinderen, hebben we de
schoolreisjes verplaatst naar dinsdag 28 mei. Wilt u dat noteren?

Make a Wish – Anna van der Geest
Hieronder vind u een bericht van onze oud-leerling Anna van der Geest. Draagt u uw steentje bij?

Hoi! Mijn naam is Anna van der Geest, ik ben 17 jaar oud en ik
ben een oud leerling van de Sint Martinus school.
Op dit moment ben ik finaliste van de missverkiezing Beauty
Queen Netherlands. Hiervoor probeer ik zoveel mogelijk geld
in te zamelen voor het goede doel namelijk: Make A Wish.
Make A Wish vervult de liefste wens van kinderen tussen de 3
en 18 jaar met een ernstige, soms levensbedreigende ziekte.
Op deze mooie manier wilt Make A Wish een kind laten
geloven dat als zijn wens uit kan komen, hij/zij ook kan
geloven dat hij/zij beter wordt.
Ik vind dit een super mooi initiatief van Make A Wish, en ik heb
er zelf geen woorden voor hoe erg het eigenlijk is dat kinderen op zo’n jonge
leeftijd al ernstig ziek worden.
Om zoveel mogelijk mooie wensen te laten vervullen ga ik dinsdag 20
november vanaf 14:00, allerlei lekkere dingen verkopen op het schoolplein.
Denk aan muffins, appeltaart, appelcake, loempia…
Draagt u ook uw steentje bij?
Tot dan!
Liefs Anna.

