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Nieuwsbrief 3
Geachte ouders, verzorgers,
SCHOOFOTOGRAAF
Op 8 november komt de schoolfotograaf weer voor de jaarlijkse foto’s. Dit jaar hebben we
gekozen om geen thema te gebruiken en worden de kinderen naast de gebruikelijke
portretfoto ook helemaal op de foto gezet. De achtergrond is: een soort grijze bakstenen.
Broers en zussen foto’s worden vanzelfsprekend ook gemaakt. U hoeft er dit jaar geen
strookje voor in te leveren.
NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Dit jaar doen wij op vrijdag 9 november mee met het nationale schoolontbijt. U ontvangt bij
deze nieuwsbrief een aparte bijlage waarin alles staat rondom dit ontbijt.
FRUIT OP SCHOOL
Met ingang van 12 november 2018 starten we met EU-Schoolfruit we ontvangen 20 weken
gratis schoolfruit voor alle leerlingen, daarnaast hebben we ook nog ons wekelijkse fruit van
de Plus. Dit betekent dat de kinderen de hele week vanaf maandag 12 november in principe
geen pauzehapje mee hoeven te nemen naar school. Op 19 april 2019 stopt deze actie.
VOORTGANGSGESPREKKEN
In de week van 12 november houden de leerkrachten van de groepen 2 t/m 8 een
voortgangsgesprek met de ouders. Kinderen van groep 1 die langer dan 3 maanden op
school zitten kunnen eveneens intekenen voor een gesprek. Inschrijven voor deze
gesprekken kunt u via digiduif doen, zodra u daarover bericht krijgt van de groepsleerkracht
via digiduif.

Betreft: Veel dank voor de prachtige bijdrage
Geachte Leerlingen van de Prins Alexanderschool,
Graag willen wij u heel hartelijk danken voor het prachtige bedrag van € 2.679,30 dat wij
van u mochten ontvangen en dat bijeengebracht is door uw leerlingen.

Deze bijdrage zal ten goede komen aan de elektronenmicroscoop. Met de
elektronenmicroscoop kan vernieuwend onderzoek worden gedaan. De cellen en de daarin
aanwezige moleculen kunnen veel gedetailleerder worden bekeken dan bij microscopen die
werken met gewoon licht.
We streven naar een behandeling op maat voor elke patiënt, die juist afgestemd is op de
specifieke afwijkingen in de tumorcellen. Met therapie op maat sluit de behandeling beter
aan bij de patiënt.
Wij danken jullie voor de steun aan het Daniel den Hoed Fonds.
SCHOEN ZETTEN
Nu Sinterklaas weer in het land komt en het Sinterklaasfeest er weer bijna aankomt, is het
weer een spannende tijd. Voor de leerkrachten van de onderbouw is het wel eens moeilijk
om aan de kinderen uit te leggen waarom het ene kind elke dag iets in zijn/haar schoen krijgt
en het andere kind maar 1 of 2 keer per week of helemaal niet. Uiteraard is dit een zaak van
de ouders, maar dat is aan kinderen soms lastig uit te leggen. Wij vragen u daarom uw kind
niet elke dag een cadeautje mee te laten nemen naar school, maar dit te beperken tot bijv. 1
keer per week. Mogen wij op uw medewerking rekenen?
SINTERKLAASFEEST
In de weken voorafgaand aan het grote sinterklaasfeest van 5 december, wordt er in de
groepen 1 t/m 4 extra aandacht aan dit feest besteed. We kijken dan met elkaar naar het
Sinterklaasjournaal.
Op woensdag 5 december vieren we van 8.30 uur tot 12.15 uur met zijn allen het
Sinterklaasfeest, de groepen 1 t/m 4 krijgen bezoek van Sint, in de groepen 5 t/m 8 maken
de kinderen surprises en gedichten voor elkaar. De surprises moeten op maandag 2
december ingeleverd worden op school.
PODIUMKUNSTEN
Vanaf januari zijn er weer Podiumkunsten. De groepen 3 t/m 8 groep verzorgen dit jaar een
optreden voor de rest van de school. Als de groep van uw kind optreedt, bent u als ouder
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De optredens beginnen altijd om 13.30 uur.
De kleuters sluiten ieder thema samen met de peuters af, de ouders van deze groepen
ontvangen hiervoor altijd een uitnodiging. Dit is altijd op een woensdagochtend direct na de
tweede bel om 8.30 uur.
AVG
Zoals u ongetwijfeld weet, is per 25 mei de nieuw wetgeving rondom de Privacy aangepast.
Voor ons als school heeft dit ook consequenties, zo zijn wij per direct gestopt met Facebook
en Instagram en zullen er ook geen foto’s meer geplaatst worden op de website waar
kinderen of teamleden op staan. We willen u ook vriendelijk verzoeken om ons
internetprotocol te respecteren en vragen speciaal uw aandacht voor onderstaand stukje.
 Personen (hiermee bedoelen we een ieder die onze school bezoekt) mogen binnen de
schoolgrenzen* en onder schooltijd geen foto’s / filmpjes maken. Tenzij ze daartoe apart zijn
uigenodigd of aparte toestemming hebben gekregen door/van een personeelslid van de school.
Het maakt daarbij niet uit met welk doel en welk apparaat (camera, smartphone, tablet, etc.)
de foto’s/filmpjes worden gemaakt.

 Het rondsturen van foto’s/ filmpjes van kinderen /teamleden – gemaakt op school – door
personen aan elkaar en anderen, is niet toegestaan.
* Onder “schoolgrenzen”wordt het geheel verstaan van zowel de fysieke locatie (het schoolgebouw
en haar buiten terreinen) als de meer algemene aanduiding (wanneer leerlingen in groepsverband
onder schoolverantwoordelijkheid elders actief zijn, zoals bijvoorbeeld bij schoolreizen).
RECHTSTREEX IN OMMOORD

Begin dit schooljaar zijn we benaderd door Laura, een ouder van deze school, met de vraag
of zij hier in de school een plek kan krijgen waar mensen streekproducten kunnen afhalen
die via internet besteld kunnen worden.
U ontvangt bij deze nieuwsbrief een flyer. Als school stellen we alleen maar een ruimte ter
beschikking.

