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Hunze festival
Zoals ieder jaar komt Michel van Roon van
het Groninger landschap wat vertellen
over het Hunzefestival en neemt daarbij
mooie voorbeelden uit de natuur mee.
Waterbeestjes vangen, braakballen
pluizen, haaientanden zoeken, en
insectenhotels maken: er is weer van alles
te doen tijdens het Hunzefestival op
zaterdag 23 en zondag 24 juni, van 11.00
uur tot 17.00 uur bij het
Bezoekerscentrum Reitdiep in
Noorderhoogebrug.

Wie is er in deze periode jarig?
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Prietpraat
Klasgenoot: ‘Wat doe je?’
Ruben: ‘Ik probeer scheel te kijken, maar
dan naar buiten.’

Avond4daagse

Het bezoekerscentrum heeft een nieuwe
indeling en tijdens het festival openen we
het Nieuwe Zeven-sloten-tegelijk-pad! Dat
wil je niet missen! Stoer, avontuurlijk en
actie: dat heeft het Hunzefestival te
bieden. Overleven in de natuur door je
eigen brood te bakken, over touwbruggen
te lopen en door dieren in het donker te
herkennen? Een weekend met veel
natuurplezier en spannende activiteiten.
Jullie komen toch ook?! En neem je

vrienden en ouders mee. Meer
informatie?
Bezoekerscentrum Reitdiep, Wolddijk 103,
Noorderhoogebrug,
www.groningerlandschap.nl

we niets horen, plannen we deze
gesprekken op woensdagmiddag.
Voor de ouders van de andere groepen
geldt: wanneer 1 van de dagdelen niet
schikt, horen we dit graag voor 15 juni. Als
we niets horen voor die tijd, gaan we
ervan uit dat we kunnen gaan plannen.

Samenwerking
spelen met als
doel vier
molentjes
tegelijk te laten
draaien: voor
samenwerking,
overleg en
sociale
vaardigheden
allemaal een 10!

Schoolreis naar Appelscha met 31 graden!

Oudergesprekken
De oudergesprekken vinden plaats op
maandagavond 9 juli, deels dinsdagavond
10 juli en woensdagmiddag 11 juli
(individuele afspraken kunnen hier buiten
vallen). Voor groep 8 geldt dat de
gesprekken grotendeels zijn afgerond en
deze groep wordt niet meegenomen in de
planning. Voor de andere groepen geldt:
Groep 1/2 wordt gepland op
maandagavond en woensdagmiddag.
Groep 3 wordt gepland op
woensdagmiddag.
Groep 4/5 wordt gepland op
maandagavond, dinsdagavond en
woensdagmiddag.
Groep 6 wordt gepland op
maandagavond en woensdagmiddag.
Groep 7 wordt gepland op
woensdagmiddag (als wij geen bezwaar
binnen krijgen).
De kinderen van groep 7 zitten deze keer
bij de gesprekken. Daarom gaat grote
voorkeur uit naar de middag. Mocht deze
11 juli bezwaarlijk zijn om in te plannen
voor de kinderen en ouders van groep 7,
dan horen we dit graag voor 15 juni. Als

Kinderen en ICT
Hoe zorgen wij ervoor dat de
gegevens van u en /of uw
kind(eren) op school goed
beveiligd zijn?
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen
lezen wat de nieuwe privacywet (AVG)
inhoudt, welke persoonsgegevens
gebruikt worden en wat uw rechten zijn
m.b.t. het gebruik van de
persoonsgegevens door de school. Wij
vinden het belangrijk dat wij heel
zorgvuldig omgaan met uw gegevens en
de gegevens van uw kind(eren). We
werken met veel verschillende
programma’s en dus ook inlogcodes,
maken vaak snel even een printje, laten
soms de computer onbeheerd achter
kortom, er zijn momenten dat

privacygevoelige informatie gezien zou
kunnen worden door onbevoegden.
Door daarvan bewust te zijn en te blijven
hebben we middels een poster 10
aandachtspunten die ervoor zorgen dat
we steeds weer alert zijn op ons eigen
handelen en daarmee de privacygevoelige
gegevens beter beschermen. U zult op
school deze poster op verschillende
plekken tegenkomen.
De poster geeft verbeterpunten aan t.a.v.
veilig inloggen, vergrendelen van
pc/laptop, leeg achterlaten van printplek,
veilig bewaren van documenten, geen
mee-kijkers, identiteit van bellers checken,
gebruik beeldmateriaal, goede
wachtwoorden, correcte administratie en
het veilig omgaan met telefoonnummers.
Naast het gebruik van persoonsgegevens
op school, delen we ook gegevens met
leveranciers van (digitale) materialen. Om
de veiligheid te waarborgen en het delen
van gegevens te minimaliseren, moeten
leveranciers een overeenkomst met ons
sluiten waarin precies vermeld wordt
welke gegevens zij gebruiken en waarom.
Deze overeenkomst is helemaal AVG
proof, voldoet dus aan de huidige
wetgeving. De overeenkomsten worden
bovenschools verzameld en
gedocumenteerd. Op schoolniveau zijn de
bijsluiters die informatie geven over welke
gegevens er gedeeld worden en welke
veiligheidsmaatregelen de leverancier
neemt, binnenkort beschikbaar.

Volgende keer: iets meer over uw rechten
binnen de nieuwe privacywet.
Redactie ICT werkgroep L&E
Hopende u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.
Mede namens het team,
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde
Het volgende Wierdenieuws kunt u
verwachten op donderdag 14 juni.
Agenda
8 juni
11 juni

12 juni
15 juni

4 juli
5 juli
9 juli
11 juli
(middag)
19 juli
19 juli

Officiële opening
natuurspeelplaats Adorp
Start sportweek
‘Sauwerd beweegt, 8.30
opening met dansclinic
door dansschool Marijke
10.00 tot 11.00 peuterouderengym
groep 7/8 naar de
Magneet op de
Pedagogische Academie
MR vergadering
rapport mee
oudergesprekken
oudergesprekken, in
ieder geval groep 3 en
groep 7
viering laatste schooldag
afscheidsavond en
eindvoorstelling

