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Met het hele team hebben we vorige week de school in Sinterklaassfeer omgetoverd. Gisteren mochten alle leerlingen hun schoen zetten, met z’n allen hebben ze mooi bij de openhaard gezongen. Gelukkig zijn de pieten vannacht langs
geweest en hebben ze allemaal iets in hun schoen gekregen. Ook bij ons stonden de schoenen niet meer op het podium bij de openhaard...
Vorige week heeft de Sintcommissie al een brief gestuurd met alle informatie
over 4 december. Het Sinterklaasfeest kunnen we dit jaar helaas alleen met de leerlingen vieren. In
het Sinterklaasjournaal kunnen we zien dat zelfs Sinterklaas vanuit huis werkt. Het ziet er naar uit
dat hij toch even tijd vrij maakt om ons te bezoeken… wij wachten vol spanning af.
In Ens kunnen de kinderen een speurtocht lopen om de gluurpietjes te gaan zoeken. Mayke, moeder van Lynn en Liam, heeft een super leuke aftekenkaart gemaakt. Hartstikke bedankt! De leerlingen in de lagere groepen hebben die mee naar huis gekregen.
Francien Soeter
Ventilatie
Goede ventilatie is van belang voor een gezond binnenklimaat. Ventilatie helpt ook om de overdracht van luchtweginfecties te beperken. Kortom, frisse lucht is belangrijk om goed te kunnen
leren en werken. Aves heeft op al haar scholen CO2-metingen laten uitvoeren om te onderzoeken
of de (voorzieningen voor) luchtverversing in de scholen voldoen aan de reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Indien scholen niet aan deze eisen voldoen is het belangrijk dat scholen een
plan van aanpak opstellen. Inmiddels hebben zijn op alle scholen de CO2-metingen afgerond.
De ventilatie op onze school voldoet aan de geldende richtlijnen. We blijven uiteraard rekening
houden met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat lokalen in de
school regelmatig worden gelucht als er geen leerlingen in de ruimte zijn.
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Verhuizen
Vandaag was het de laatste dag van Tyiondrick. Hij gaat naar Bonaire
verhuizen. Wij wensen Tyiondrick en Yléne heel veel geluk toe in Bonaire.
Milieustraat
Bij de overgang van het terrein van De Regenboog en Het Lichtschip, ziet u aan de weg een houten
afrastering. Hierbinnen staan vier containers waar u afval kunt brengen. Hier kunt u frituurvet, metalen, kleding en kleine apparaten brengen. U kunt zelf de
ruimte betreden en de spullen in de goede container gooien. Hij is open op alle dagen dat de school ook geopend is.
Meestal zal dit van 8.00 –17.00 uur zijn. Voor lege batterijen
hebben we een batterijenton in de hal bij de hoofdingang
staan.
De opbrengst van de milieustraat gaat naar de scholen.
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Informatie over gebruik persoonsgegevens LVS voor NC
Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen
vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze
gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook
belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen
hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat
de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit
ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.
De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling
van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).
Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen.
Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare
publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en
de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.
Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit
voor de kerstvakantie laten weten bij juf Francien. Juf Francien zorgt er dan voor dat de gegevens
van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.
Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens
niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten
ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde, omdat het om toetsgegevens gaat. U
moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft.

Jarig
Zoë is zondag 29 november jarig, juf Inge van de overblijf en meester Anne
zijn woensdag 9 december jarig. Alvast gefeliciteerd allemaal, wij wensen
jullie een hele fijne verjaardag toe.

Agenda
Vrijdag 4 december: Sinterklaasviering (aangepast rooster gr. 5 t/m 8)
Vrijdag 11 december: Nieuwsboog
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