
 

 

 

agenda 

week 24  week 25 
maandag  
11 juni 
 

  maandag  
18 juni 
 

 
 

Susanne 12 jaar (groep 6/7/8) 

dinsdag  
12 juni 
 

  dinsdag  
19 juni 
 

 

woensdag 
13 juni 
 

  woensdag 
20 juni 
 

 

donderdag 
14 juni 
 

 
Lieke 8 jaar (groep 4/5) 

Willemijn 7 jaar (groep 1/2/3) 

 donderdag  
21 juni 
 

 

vrijdag  
15 juni 
 

  vrijdag  
22 juni 
 

 

zaterdag  
16 juni 
 

  zaterdag  
23 juni 
 

 

zondag  
17 juni 
 

Vaderdag 
 

Liot 8 jaar (groep 4/5) 

 zondag  
24 juni 
 

 

week 26  week 27 
maandag  
25 juni 
 

  maandag  
2 juli 
 

 

dinsdag  
26 juni 
 

  dinsdag  
3 juli 
 

Spreekavond 
Schoonmaakavond 

 

woensdag 
27 juni 
 

Ouderavond groene 
kinderdagopvang/school (19:30 uur) 

 woensdag 
4 juli 
 

 

donderdag  
28 juni 

  donderdag  
5 juli 
 

 

vrijdag  
29 juni 
 

Rapporten mee  vrijdag  
6 juli 
 

Afscheidsavond groep 8 
 

Amy 10 jaar (groep 6/7/8) 

zaterdag  
30 juni 
 

  zaterdag  
7 juli 
 

 

zondag  
1 juli 
 

  zondag  
8 juli 
 

 

 

Nieuwsbrief 

 18 december 2017 

  
Zomaar een bemoediging 
 
Soms kom je kaarten of berichten tegen die je aan het denken zetten, die je stimuleren om door 
te gaan, die je bemoedigen, die voor iedereen en voor elke situatie toepasbaar zijn. Zo’n berichtje 
kregen we onlangs van een tevreden ouder. Ik wil dit graag met jullie delen en wellicht is het 
meteen een mooie bemoediging en erkenning voor u.  
 
 
‘Hoe gaaf is het dat de God die bergen, oceanen en de sterrenhemel schiep…  
jou maakte, omdat Hij wist dat de wereld je nodig had… 
 
 
 
 

 
 



 

 

AVG 

25 mei was een kantelpunt in privacy! Vanaf 

dan wordt de AVG gehandhaafd, de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming die in heel 

Europa geldt. Het is vooral een voortzetting 

van onze Nederlandse WBP (Wet Bescherming 

Persoonsgegevens). Er verandert niet veel, er 

komt vooral veel bij. Ook in de afgelopen jaren 

deden HSN-scholen hun best om verantwoord 

met de gegevens van uw kinderen om te gaan. 

We zijn ons zeer bewust dat dit niet onze 

gegevens zijn en dat ze kostbaar zijn! Zoals u 

vertrouwt dat een pleinwacht oplet en voor de 

kinderen zorgt, mag u vertrouwen dat alle 

HSN-ers goed met deze gegevens omgaan. Dit 

betekent niet dat er nooit iets fout gaat op het 

plein, maar wel dat u bij ons terecht kan. 

Samen kunnen we meer en komen we verder.  

Niet alleen een taak voor ons; ook voor u! 

Ouders maken ook foto’s. Iedereen kan daar 

op staan. Daarom vragen we ook van u om 

eraan te denken dan niet alle ouders dit fijn 

vinden. Wees zéker terughoudend met het 

plaatsen van foto’s op Sociale Media. 

Hier geven we kort een aantal veranderingen 

en aanvullingen door. 

 Het InformatieBeveiligings- en Privacy 
beleid (IBP) moet veel uitgebreider 
worden beschreven. Daar wordt hard aan 
gewerkt. 

 Er gaat door HSN een Functionaris 
Gegevensbescherming (FG) aangesteld 
worden. Deze gaat toezicht houden of HSN 
goed met leerlinggegevens omgaat.   

 Jaarlijks moet u toestemming geven voor 
plaatsing van naam, foto van uw kind op 
bijv. een website of in een nieuwsbrief. 
Foto’s maken is geen onderwijstaak, 
daarom moet u toestemming geven als u 
dit wél goed vindt. De nieuwe 
aanmeldformulieren voor leerlingen 
hebben een bijlage op pag. 3 met de vraag 
of u wel of niet toestemming geeft 
hiervoor. Na de zomer vragen we dit ook 
aan ouders die het oude formulier hebben 
ingevuld. Daarna stellen we dit jaarlijks aan 
de orde in een nieuwsbrief. 
 

Er gelden voor privacy 5 vuistregels:  

1- Doelbepaling en doelbinding (waar 
hebben we de gegevens voor nodig?) 

2- Grondslag (waarom willen/moeten we dit 
weten?) 

3- Dataminimalisatie (we willen niet meer 
gegevens vragen dan we nodig hebben) 

4- Transparantie (u mag weten waarom en 
hoe we gegevens opslaan en wat we 
hiermee doen) 

5- Data-integriteit (klopt alles (nog) wat we 
registreren?) 
 

Wie meer wil weten mag ons altijd bevragen! 

Ton ten Klooster, bovenschools ICT 

coördinator 

 

 

 

 

 



 

 

Schoolbus - reminder 

 

Het kan u vast niet ontgaan zijn, onze nieuwe 

schoolbus. Vanaf volgend schoolseizoen willen 

we de bus echt in gaan zetten om ouders 

tegemoet te komen in de afstand. Tegen een 

klein tarief worden kinderen opgehaald en 

thuisgebracht. U krijgt hier binnenkort meer 

informatie over.  

We zijn nog wel op zoek naar een aantal 

chauffeurs die het leuk vinden om een keer (of 

meerdere keren) per week te rijden. Lijkt het je 

leuk om je op deze manier in te zetten voor 

school, mail dan naar j.korlaar@hsn-scholen.nl  

Bel even naar 0342-461632 of loop gerust even 

binnen.  

We hopen op veel animo en enthousiaste 

reacties.  

 
Koningsdag 2018 

We kijken nog even terug op de Whats 

Appelgaard Sprookjes experience van 

Koningsdag 2018. Wat troffen we het met het 

weer en wat hebben jullie je best gedaan met 

o.a. het raden van de sprookjes, het hardlopen 

en het maken van groepselfies! Dankzij jullie 

actieve deelname en hamburger 

consumptie(😊) konden we maar liefst 120 

euro overmaken naar het goede doel KiKa.  Een 

mooie bijkomstigheid van een geslaagde 

evenement. Bedankt! Groeten, familie 

Schoeman, familie Sevinga en familie van de 

Braak 

 

Vakantierooster 2018-2019 

vakantie eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie 22-10-2018 26-10-2018 

Kerstvakantie 24-12-2018 04-01-2019 

Voorjaarsvakantie 25-02-2019 01-03-2019 

Paasweekend 19-04-2019 22-04-2019 

Meivakantie 23-04-2019 03-05-2019 

Hemelvaart 30-05-2019 31-05-2019 

Pinksteren 10-06-2019 10-06-2019 

Zomervakantie 22-07-2019 30-08-2019 

 

 

Uitnodiging ouderavond 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.korlaar@hsn-scholen.nl


 

 

 

Dia-Eindtoets en vervolg 

Dit jaar zijn we overgestapt naar een andere 

eindtoets; de Dia-eindtoets. Inmiddels zijn de 

uitkomsten van deze toets bekend. De 

gemiddelde score van de Appelgaard (366) ligt 

dit jaar ruim boven het landelijk gemiddelde 

(360). We zijn trots op deze mooie prestatie 

van de leerlingen van groep 8. Inmiddels zijn 

alle adviesgesprekken geweest. Eveneens is 

duidelijk naar welke vervolgscholen de 

kinderen gaan.  

 

Gevonden voorwerpen 

De bak met gevonden voorwerpen zit weer 

behoorlijk vol. We zullen de gevonden 

voorwerpen de komende week uitspreiden 

over de tafels in het Klokhuis. Wilt u even een 

kijkje komen nemen of er iets van u of uw kind 

tussen zit? U heeft hiervoor tot uiterlijk 

aanstaande vrijdag de tijd. 

 

Agenda laatste schoolweek 

 

Maandag 9 juli Samen Vieren 

Maandag 9 juli Doorschuifmiddag 

Donderdag 12 juli Bedankochtend ouders 

(11:30 uur – 12:00 uur) 

Vrijdag 13 juli Begin zomervakantie  

(12:00 uur vrij) 

 


