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Mooi neisimmer waar, noch lekker bûten boartsje, sa is oktober 2018! Yn
de skoalle binne we dwaande mei it thema fan de berneboekwike
Freonskip! Der by heare! Wat is dat wichtich yn it libben fan eltse dei!
Kist’do in freon wêze foar de oar? Hoe sjocht dat der dan út? Sjochst’do
sels ek oft immen in freontsje nedich hat? Bist’do dan dy freon?

Agenda:
19 oktober: OT4 dag,
kinderen zijn vrij.

Luizencontroles
Daar waren ze weer even…. de neten
en de luizen. Na controle door de
luizenmoeders zijn er geen nieuwe
waargenomen. Dat is natuurlijk heel
fijn! Sowieso komen na elke vakantie
de luizenmoeders weer een check
doen. Blijven opletten dus!

22-26 oktober:
Herfstvakantie.
1 november:
Ouderavond
6 november: Spreekuur
12 november:
Schaatsen voor water

Gymlessen en gymkleren!
In verband met de veiligheid van de kinderen zijn gymkleren én
gymschoenen voor de groepen 3-8 verplicht! Anders mag je niet
meedoen.
Dus elke dinsdag moet de gymtas mee naar school.

Schaatsen voor water
De kinderen van de groepen 5-8 komen in actie op de ijsbaan om geld
in te zamelen voor (drink)waterprojecten van Plan Nederland in
Ethiopië. Dat evenement vindt plaats op 12 november in de
Elfstedenhal in Leeuwarden.
Alvast succes allemaal! Eerst met geld inzamelen en dan met
schaatsen!
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Boekpresentatie
Hierbij wil ik jullie, kinderen met ouders, uitnodigen voor woensdag 17 oktober in de kerk van Jorwert
van 15.30-17.00/18.00. Mijn boek “Een Jezusontbijtje” hoop ik dan te presenteren, met als ondertitel:”
Hapje theologie, slokje spiritualiteit, kan vol onderwijs”. Het boek bevat verhalen, beschouwingen en
humoristische anekdotes uit mijn werk en dagelijks leven. Voor de Jorwerters een thuiswedstrijd en
voor de andere dorps- en stadscholen een uitje.
Vr.Gr. Sybrich Martens

Beeldmateriaal
Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor
onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een
schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van
dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan met
beeldmateriaal van leerlingen).
In het toestemmingsformulier dat deze week wordt meegegeven, is aparte toestemming opgenomen
voor verschillende categorieën. De wetgever eist dat een ouder een goed geïnformeerde beslissing kan
nemen, die ook specifiek is. Het vragen van toestemming ‘voor gebruik van foto’s door de school’ is dat
zeker niet. Willen jullie het ingevulde formulier na de herfstvakantie weer inleveren bij de leerkrachten?
Het kan voorkomen dat ouders het vervelend vinden dat andere ouders foto’s maken van hun kinderen.
De school wil voor álle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar kinderen (en hun
ouders) bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd. Het maken van foto’s en video’s op
school kan moeilijk worden verboden, maar kan wel aan banden worden gelegd. Daarom vragen wij de
ouders om terughoudend te zijn bij het maken en publiceren van foto’s. Mocht dat niet het gewenste
effect hebben, dan kan de school regels voor het maken van foto’s op school vastleggen in het
privacyreglement of in een aparte gedragscode of een protocol. Een schoolgebouw is niet zomaar een
openbare plaats waar iedereen toegang toe heeft. De school kan aan het verlenen van toegang dus
voorwaarden stellen zoals de (extreme) regel dat fotograferen van leerlingen tijdens de les of in klas
alleen is toegestaan door docenten.

Adres: De Krunen 1 9023AG Jorwert
E-mail: krunenstrobbe@gearhing.net

Tel. 0582519700
Website: obskrunenstrobbe.nl

Nieuwsbrief
Oktober 2018

Als er beeldmateriaal via een app als Klasbord door ouders gekopieerd wordt en vervolgens gedeeld via
sociale media is dat niet meer de verantwoordelijkheid van de school. Dan valt dat onder de
verantwoordelijkheid van die ouders.
De Klasbord app wordt nu door de school gebruikt voor het delen van foto’s. Juist omdat dit een
afgeschermde omgeving is. Wie nog geen lid is van klasbord is, kan zich aanmelden via de code welke op
beide prikborden in school hangt. Voor de ouders is dit ook zeker een belangrijke informatiebron. Er
worden regelmatig mededelingen of oproepen in
geplaatst!
Op de website en in de nieuwsbrief zal het gebruik van
foto’s nihil zijn. Juist vanwege dat world wide web.

Herfstvakantie Gezinsprogramma
In de herfstvakantie presenteert het Fries Scheepvaartmuseum een gloednieuw gezinsprogramma!
Gezinnen en groepen kunnen met een plunderzak vol materiaal een Vikingroute door het museum
beleven. De opdrachten worden door een Viking verteld via een audiogids en moeten samen worden
opgelost. Je gaat schatzoeken, handelen met hakzilver en navigeren met een zonnesteen. Na afloop kan
er natuurlijk weer geknutseld worden in het leslokaal: drakkars bouwen €2.50, schilden en zwaarden
verven €5,- en hakbijltjes knutselen €1,-. Reserveren is niet nodig de activiteiten worden doorlopend
aangeboden.

De Vikinggezinsroute is doorlopend van zaterdag 20 oktober tot en met
zondag 28 oktober en kost 3 euro per gezin/groep.
Knutselen kan van maandag 22 oktober tot en met vrijdag 26 oktober
doorlopend in het Kindermuseum.

Adres: De Krunen 1 9023AG Jorwert
E-mail: krunenstrobbe@gearhing.net

Tel. 0582519700
Website: obskrunenstrobbe.nl

Nieuwsbrief
Oktober 2018

Coole Kidsnacht - Griezelen
Op vrijdag 26 oktober kun je van 18.00-21.00 griezelen in het museum. We vinden het leuk als je in een
enge outfit samen met ons komt griezelen! In het museum ga je samen met je vrienden of met je ouders
op zoek naar 10 griezelige personages die zich op wel heel bijzondere plaatsen verstopt hebben. Als je
ze gevonden hebt, en de opdrachten goed uitgevoerd dan trakteren wij je op een griezelig drankje met
wat beestachtig lekkers.
Deze avond is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en de entree is 3 euro per persoon.

Het Fries Landbouwmuseum
In de herfstvakantie, op woensdagmiddag 24 oktober a.s. is in het Fries Landbouwmuseum in
Leeuwarden de familievoorstelling "Leentje en de Weide wereld’ te zien. De voorstelling is geschikt voor
kinderen van 3 – 8 jaar. De aanvang 14:00 uur.
Opgave is nodig en kan via de site www.frieslandbouwmuseum.nl Via de site zijn tickets te koop. VOL =
VOL
Boerenknecht Teuntje heeft het maar wat druk op de boerderij! Vers stro in de stallen leggen, eieren
rapen, de dieren voeren. Gelukkig blijft hij er erg vrolijk onder én kunnen de kinderen hem helpen.
Onder begeleiding van vrolijke meezing- en dansliedjes worden de werkzaamheden op de boerderij
verricht. Als hij dan eindelijk klaar is, kan hij de kinderen vertellen over zijn favoriete kalf Leentje:
Leentje wil net zo hoog kunnen springen als op de maan. Daarom tovert ze - met hulp van de familie mol
- haar weiland om in een heus maanlandschap. Zou het echt werken? Pas maar op Leentje, dat je niet
verkeerd terecht komt, met al die putten en bulten in je wei!
Een vrolijke, interactieve voorstelling over de boerderij met
een ingebed prentenboekverhaal over de avonturen van het
nieuwsgierige kalf Leentje. De voorstelling is geschikt voor
kinderen van 3-8 jaar en duurt plm. 60 minuten.
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