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Kernconcept Energie 

Vorige week was de laatste week van kernconcept Energie. Elke unit heeft dit op eigen wijze 

afgesloten. 

Unit 1 heeft voor de vakantie een spelletjesdag voor ouders georganiseerd.  

In unit 2 hebben de leerlingen hun zelf ontworpen eiland aan elkaar gepresenteerd door mid-

del van een tafelpresentatie.  

In unit 3 is het kernconcept afgesloten met de 

lancering van de lipdub over energie en gezonde 

voeding. Deze lipdub is te zien op: https://

www.youtube.com/watch?v=wD0sP-98U-s 

In unit 4 hebben de kinderen hun vlog over ge-

zonde voeding aan elkaar gepresenteerd.  

 

Morgen openen wij kernconcept Tijd en Ruimte 

in de centrale hal. Het zou leuk zijn als ook de kinderen van unit 1 met hun ouders een kijkje 

kunnen nemen in de hal zodat ook zij getriggerd worden voor het nieuwe kernconcept. 

AVG 

Op dit moment wordt er veel aandacht gevraagd voor de AVG: Algemene Verordening Gege-

vensbescherming. Ook op onze school en binnen het bestuur van Xpect Primair wordt er hard 

gewerkt om aan de nieuwe wettelijke eisen te voldoen.  

 

Om goed te kunnen werken met uw kind is het van belang om over bepaalde gegevens te 

beschikken. Bij de aanmelding worden er al gegevens (data) opgevraagd. Gedurende de jaren 

dat uw kind bij ons op school zit, worden er door (bijvoorbeeld) onderzoeken en het registre-

ren van vorderingen in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys) ook nog allerlei gegevens verza-

meld. 

 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een 

beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identifice-

ren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de 

gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als 

wij daar expliciet toestemming voor geven. 

 

Kortom, er is veel overleg met veel gegevensuitwisseling. We zijn ons daarbij bewust van de 

privacy van leerlingen en ouders. Al werkende met de nieuwe wet zullen we vast nog wel 

eens fouten maken of zaken over het hoofd zien. Mocht u vragen of opmerkingen hebben 

over onze manier van werken of ontdekken dat we onbedoeld iets nog niet goed doen, dan 

vertrouwen we erop dat u ons informeert. We kunnen dan samen een oplossing bedenken. 

 

Als extra bijlage hebben we de Privacy Verklaring Xpect Primair toegevoegd. 



Vrijdag 1 juni studiedag 
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HIEPERDEPIEP…… 

 

28-05 Elanur, Valkenoog 

28-05 Raf, Citrien 

30-05 Myrthe, Maansteen 

30-05 Luc, Smaragd 

01-06 Bruno, Citrien 

02-06 Julie, Smaragd 

02-06 Sem, Jade 

03-06 Aurelien, Saffier 

04-06 Lukas, Saffier 

05-06 Lieke, Topaas 

05-06 Finn, Tijgeroog 

05-06 Jelle, Jade 

07-06 Marlieke, Valkenoog 

07-06 Junaid, Tijgeroog 

08-06 Jip, Agaat 

09-06 Sem, Saffier 

10-06 Ieke, Jade 

10-06 Krijn, Agaat 

 

HOERA! 

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb. 

 

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een gewel-

dige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De 

VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e-books 

voor het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een 

zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 

augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e-books.  

 

Winactie 

Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken 

voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini 

door uit te leggen wat hun favoriete e-book uit de 

VakantieBieb is en waarom. 

 

Informatie over deelname en spelvoorwaarden 

vindt u op www.vakantiebieb.nl 

In de meivakantie is er ook een zwemtoernooi geweest waar Klinkers zich weer goed 
heeft laten zien. 

De kinderen moesten hierbij 3 zwemslagen zwemmen. De rugslag, de schoolslag en de 
vrije slag. Deze uitslagen werden bij elkaar opgeteld en daar kwam een overall score uit. 

Hier volgen de uitslagen van dit toernooi: 

Max is 1ste overall geworden bij de wedstrijdzwemmers. 
Caitlyn is 1ste overall geworden bij de meisjes groep 4. 

Jennifer is 3de geworden bij de meisjes groep 5. 
Tess is 4de overall geworden bij de wedstrijdzwemmers. 
Maxime is 23ste overall geworden. 
 

Klinkers was in groep 5 eerste op de estafette. Hier deden Jennifer, Tess en Maxime aan 
mee. 

Mees is 5de geworden van de wedstrijdzwemmers groep 6. 

Allemaal super goed gedaan. 

Zwemtoernooi 

Vakantiebieb 

De stakingen van de afgelopen tijd hebben al wat vruchten afgeworpen. Vanuit de overheid is 

extra geld gekomen waarmee scholen de werkdruk kunnen verlagen. Wij gaan dat komend 

jaar inzetten door in iedere unit 1 extra dag ondersteuning aanwezig te laten zijn. Hoe deze 

ondersteuning ingezet gaat worden bekijken we als team en iedere unit voor zich.   

 

Wij zullen ons blijven laten horen voor een eerlijker salaris. In Gelderland en Overijssel zal op 

30 mei gestaakt worden. Er is ons nog niets bekend over volgende stakingen in Brabant. Zo-

dra wij daar meer over weten brengen wij u uiteraard op de hoogte.  

Stakingen  



 

Welkom op 

Klinkers 

Imke  

Yinte 

 Lara 

 Zenn  

Amy 

• Er regelmatig geen invallers zijn wanneer leerkrachten afwezig zijn. 

• We regelmatig 1 leerkracht op 2 groepen plaatsen om het onderwijs zo goed als moge-

lijk door te laten gaan.  

• Unit 4 vanmorgen op de fiets vertrokken is naar het kamp.  

• We volop bezig zijn met de groepsverdeling voor volgend schooljaar. 

• Marie-Claire € 50,- heeft geschonken aan de OR voor traktaties tijdens de avond-4-

daagse 

Wist u dat….. 
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De bak van de gevonden voorwerpen zit weer overvol. Volgende week zullen wij in de hal 
alle spullen uitstallen. Kijkt u eens goed of er iets van uw kind tussen zit. Of spoor uw kind 
aan zelf tussen deze spullen te kijken. Na volgende week zullen wij deze spullen schenken 
aan een goed doel.   

Gevonden voorwerpen 



Bericht vanuit de avond4daagse 

Dit bericht is gekopieerd vanaf de facebookpagina van de avond4daagse: 

Vandaag is het dan eindelijk zover!  
De dag waar iedereen zo hard naar toe heeft geleefd! 

De weekplanning: 

Maandag  
- Walter de Waterheld staat in het Reeshofpark. Bij de drinkwaterpaaltjes kun je met hem op 
de foto. 
- Ook zullen er 100% natuurlijke waterijsjes uitgedeeld worden bij de start. 
- De Rabobank promoot een app waarin kinderen leren omgaan met geld. 
- De 10km loopt door Sportschool Club Pellikaan. 

Dinsdag 
- Je kunt weer t-shirts kopen bij de muziekbus van Cheaque. 
Ze staan er ook op donderdag. 

Woensdag 
Doen we gewoon allemaal lekker gezond! Iedereen zorgt zelf voor een gezonde hap voor on-
derweg of bij de rust. 

Donderdag 
- Picknick deelt appeltjes uit om jullie succes te wensen! 
- Ook staat de Rabobank er weer  
- Er staat een extra drinkwater paddenstoel bij het Wilhelminapark. 
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