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Het doel voor ogen
De Olympische Winterspelen lopen ten einde en de
meeste medailles zijn vergeven. Veel topsporters
hebben hun doelen gehaald. Het grote sportevenement gaat gepaard met
intense vreugde en teleurstellingen. Fouten maak je
om van te leren en daarom
gaan vele sporters door om
de volgende keer nog beter
te presteren.
De topsporters op onze
eigen school hebben de
afgelopen toetsweken laten
zien hoe ze aan hun doelen
hebben gewerkt. En nu is
het tijd om te kijken waar
ze zichzelf een medaille
voor kunnen geven en waar
ze nog beter in willen worden. We mogen wederom
trots zijn op de prestaties
van alle kinderen. Gisteren
kregen de kinderen hun
rapport mee naar huis met
daarin een uitnodiging voor

de driehoeksgesprekken
van 12 t/m 15 maart. U
heeft als ouder de mogelijkheid om een voorkeursdag aan te geven door het
briefje in te vullen en voor
7 maart weer mee te geven
naar school. Zodra de planning is gemaakt, krijgt u te
horen wanneer u wordt
verwacht met uw zoon/
dochter.
In de volgende nieuwsbrief
delen we met u de schoolbrede resultaten. Deze resultaten worden ook met de
kinderen gedeeld.
Voor nu willen we u, samen
met uw kind(eren) een
prettige voorjaarsvakantie
wensen.

In deze nieuwsbrief
gaan we in op de volgende onderwerpen:



Driehoeksgesprekken



Aanmelding
nieuwe leerlingen



Schoolzwemkampioenschappen



Nieuwe gezichten



Verkeersbrigadiers



Communicatie
met ouders



Verandering
wetgeving

Aanmelding nieuwe leerlingen
Ouders kunnen in feite te
allen tijde hun kind aanmelden hier op school. Het
is voor ons wel prettig om
te weten hoeveel kinderen
in de toekomst de school
zullen bezoeken. Kinderen
die dit jaar drie worden
krijgen bericht van de gemeente met het verzoek
om hun kind op school in
te schrijven. Op woensdag 7 maart is de jaarlijkse aanmeldavond voor
nieuwe leerlingen. De
school is dan ook ´s
avonds tussen 19.00 en
20.00 uur geopend.

We willen ouders die hun
kinderen voor het eerst
aanmelden graag de gelegenheid geven om de
school te komen bekijken.
Voor een specifieke rondleiding kunt u altijd even
contact met ons opnemen
voor een afspraak.

Ook dit jaar doet onze
school mee aan de Dinkellandse zwemwedstrijden en wel met 3 teams,
in totaal 19 kinderen van
de groepen 4 t/m 8.
Dankzij de inzet van de
ouderraad hebben deze
kinderen een kans om
aan dit sportieve evenement mee te doen. Het
schoolzwemkampioenschap wordt op 7 maart
gehouden in het zwembad Dorper Esch te Denekamp. We hopen op veel
support voor onze zwemtoppers.
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Nieuwe gezichten

“Kom gerust

langs als u
vragen heeft of
om gewoon even
kennis te
maken. ”.

Ik ben Fleur Holsink, 21
jaar en kom uit Ootmarsum. Ik ben vierdejaars
PABO-student aan de Saxion hogeschool te Deventer.
De eerste helft van dit
schooljaar heb ik de minor
Drama en theater in het
basisonderwijs gevolgd aan
de HAN in Nijmegen.
Vanaf 13 februari ben ik
gestart als LIO-er op de
Willibrordus in Deurningen,
waar ik les mag geven aan
groep 6. Ik vind het fijn dat
ik hier de gelegenheid krijg
kennis te maken met een
Covey-school en het team
mag komen versterken.
Mijn eerste indruk is zeer
positief. Ik heb inmiddels
kennis gemaakt met het
team en de kinderen van
groep 6. Een zeer enthousiast team en een fijne
groep 6 waar ik graag mee
wil werken.

Nieuwe verkeersbrigadiers
gezocht!
Voor het komende schooljaar
komen we veel verkeersbrigadiers tekort. We zijn dus haastig op zoek naar nieuwe brigadiers die helpen bij het veilig
oversteken van de kinderen.
U kunt zich aanmelden via:
brigadiersdeurningen@outlook.com

Voor vragen of aanmelding kunt u zich richten
tot Debbie Kosters:
debbiesmeenk@hotmail.com

Ni e uw sb ri e f

Ik heb enorm veel zin in
deze uitdaging en hoop op
een prettige samenwerking.
Ik ben aanwezig op de
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Kom gerust
langs als u vragen heeft of
om gewoon even kennis te
maken.
M.v.g. Fleur

Hallo allemaal,

Een tijdje terug heb ik te
horen gekregen dat ik na
de voorjaarsvakantie mag
gaan starten in groep 0-1.
Samen met juf Marijke.
Hier heb ik ontzettend veel
zin in! Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Anique
Wigger, ik ben 22 jaar
oud en ik kom uit Geesteren. Voor de zomervakantie

ben ik afgestudeerd aan
de pabo in Deventer. Na
de zomervakantie heb ik
op verschillende scholen
ingevallen en ervaring
opgedaan. In mijn vrije
tijd ben ik graag bezig
met volleybal. Dit doe ik
bij de club Tornado in
Geesteren. Daarnaast
vind ik het leuk om bezig
te zijn met gitaar spelen.
Als u vragen heeft, kom
gerust een keer binnen.
Tot snel!
Groetjes Anique Wigger

Communicatie
Een tijdje geleden hebben
de ouders van basisschool
Willibrordus een enquête
kunnen invullen voor wat
betreft oudercommunicatie rondom The Leader in
Me. Hier hebben we 89
reacties op gekregen.

om zo te kunnen kijken
wat er in de klassen met
The Leader In Me wordt
gedaan.

Uit de enquête bleek dat
veel ouders de nieuwsbrief lezen. Twitter werd
het minst bekeken en
Klasbord daarentegen
veel.

Wij bedanken alle ouders
die de enquête hebben
ingevuld.

Verder werd er aangegeven dat 90% van de ouders geen behoefte had
om meer informatie te
krijgen wat betreft The
Leader In Me. Wel werd
een keer meekijken in de
groep als positief gezien

Bovenstaande geeft ons
informatie, waar wij als
school weer mee aan de
slag kunnen.
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Verandering wetgeving informatiebeveiliging
en privacy
Scholen maken steeds meer gebruik van ICT. Het beschermen van de
persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers en daarmee het
waarborgen van de privacy, wordt dan ook steeds belangrijker.
Scholen zijn volgens de wet verplicht om de privacy goed te regelen.
Goede informatiebeveiliging helpt scholen om de risico’s te minimaliseren.
Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden,
maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische
maatregelen genomen moeten
worden om de persoonsgegevens
te beschermen.
Op dit moment zijn we bezig aanpassingen te doen voor wat nodig
is om de persoonsgegevens te beschermen.
Binnenkort zullen we Konot-breed een nieuwe stichtings– en schoolwebsite lanceren, waarin dat het geval is. Hierin zit ook een beveiligde
omgeving waarin u als ouder alle informatie zult ontvangen over uw
kind en de school.
Tevens zullen we onze informatievoorziening stoppen via social media,
zoals Twitter. Alle medewerkers zijn inmiddels op de hoogte van de
verandering en hebben een workshop over de nieuwe omgeving gevolgd.
Ook voor u zal dus deze wijziging gevolgen hebben. Meer informatie
over de nieuwe digitale omgeving ontvangt u binnenkort via de mail.

Ni e uw sb ri e f

