Koetkrant
Woensdag 25 april 2018
Agenda

27 april 2018
30 april t/m 11 mei 2018
29 april 2018
16 mei 2018
17 mei 2018
18 mei 2018
21 mei 2018
24 mei 2018
29 mei 2018
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Koningsdag - vrij
meivakantie
opening het Zwembad
start schoolzwemmen groep 4 t/m 7
schoolreis groep 1 t/m 6
studiedag - alle leerlingen vrij
tweede Pinksterdag- vrij
Bag2School
Koet got talent!
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Pilot Snappet
Oproep vrijwilliger biebclub
Wet op privacy en persoonsgegevens
Groepsverdeling schooljaar 2018-2019
Houtsnippers-bedankt!
Schoolzwemmen
Koningsspelen op obs De Koet
Koet got talent!
4 mei
Kasten gratis op te halen
Bag2School
Maestro concert
Koningsdag Midwoud

Afgelopen weken is er in de groepen gewerkt over verschillende Natuur thema’s. Ook dit vak gaan we vormgeven binnen
4xWijzer. Komend schooljaar zal ons team verder geschoold worden, zodat ook Aardrijkskunde op deze onderzoekende
manier aangeboden kan worden. Hierbij is ook de rol van de leerkracht aan het veranderen; van klassikaal lesgeven naar
een leerkracht als procesbegeleider, waarbij de leerling zelf een actieve rol heeft.
Met de meivakantie in het vooruitzicht wens ik u en alle kinderen een fijne vakantie toe.
Marloes Goesinnen
directie

Pilot Snappet
Na de meivakantie gaan er verschillende groepen (groep 4B, 5/6A, 5/6B
en 7/8B) starten met een pilot van Snappet. Op deze manier kunnen we
een weloverwogen keus maken of we komend schooljaar op deze
manier de lesstof gaan verwerken voor bepaalde vakken.
Tijdens de basistraining, die wij samen met leerkrachten van andere
Allure scholen gevolgd hebben, zijn de mogelijkheden van Snappet besproken. Een groot voordeel is dat leerlingen na de
instructie een opdracht maken die voor iedereen gelijk is en daarna gaan verwerken op hun eigen niveau. Dit werkt

uiteraard motiverend en is effectief. Leerlingen krijgen daarbij ook meer zicht in hun eigen ontwikkeling op de verschillende
leerdoelen en worden daarbij steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces.
Via de koetkrant zullen wij u informeren over deze ontwikkeling.

Oproep vrijwilliger biebclub
Bent u ook zo blij dat de bibliotheek nu in de school gevestigd is? Daardoor is
de bibliotheek toegankelijker en kunnen kinderen gratis boeken lenen.
De biebclub is 1 uur per week open: woensdag van 13.30 - 14.30 uur. Een
aantal leerlingen van onze school verzorgen op dat moment de uitleen. Daarbij
is er een vrijwilliger aanwezig. Wij zijn voor komend schooljaar op zoek naar
een nieuwe vrijwilliger voor de biebclub. Wie o wie voelt zich geroepen om dit
te gaan doen. Uiteraard kunnen er ook twee vrijwilligers aangemeld worden,
zodat u om de week een uur in de bibliotheek bent.

Wet op privacy en persoonsgegevens - Algemene Verordening

Gegevensbescherming ( AVG)
Een niet al te bruisend onderwerp maar wel een onderwerp waar we allemaal
steeds meer mee te maken krijgen. Met ingang van 25 mei is deze verordening van
kracht en dit zal in onze organisatie leiden tot een veel strenger regime waar het
gaat om data.
Let op, data is niet alleen digitaal, maar ook op papier zoals in de vorm van
adreslijsten, leerling gegevens, etc.
Waar krijgen wij mee te maken? Een korte uitleg van de verordening en de
consequenties.
De AVG kent 5 uitgangspunten.
1. Je mag alleen gegevens verzamelen als er een vastgesteld doel voor is (doelbepaling) en de gegevens mogen dan
ook alleen om het behalen van dat doel gebruikt worden (doelbinding).
2. Je mag alleen gegevens verzamelen als er een grondslag voor is. Heb je toestemming, is er een overeenkomst,
schrijft de wet het voor, is er een publiekrechtelijke taak (bijvoorbeeld nodig voor je onderwijs), is er een vitaal
belang van de betrokkene of een gerechtvaardigd belang?
3. Alleen gegevens die nodig zijn om het doel te behalen mogen worden verzameld.
4. Je moet vooraf bedenken of je toestemming nodig hebt voor het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens
(zoals bijvoorbeeld foto’s van leerlingen plaatsen op website, sociale media, schoolgids, etc). Verder moet de
school vooraf altijd transparant zijn (dus informeren) over welke gegevens met wie worden gedeeld.
5. De school zorgt ervoor dat bij verwerking van gegevens, die door of namens de school of schoolbestuur worden
uitgevoerd, de juiste persoonsgegevens op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar zijn. Onjuiste
gegevens worden op tijd gerectificeerd of gewist.
Dit alles maakt dat wij vaker expliciet toestemming zullen vragen op tal van handelingen. Denk bijvoorbeeld aan een
adressenlijst ophangen in de klas of doorgeven van e-mailadressen aan derden, dat mag allemaal niet meer. Ook dit soort
zaken wordt gezien als een datalek. Kortom, het is goed dat hier aandacht aan wordt besteed, maar in praktische zin maakt
deze verordening het werken niet eenvoudiger!

Groepsverdeling schooljaar 2018-2019
Komend schooljaar kunnen we weer met 9 groepen werken en het heterogeen werken voortzetten. Binnen stichting Allure
zijn we op dit moment bezig met de formatie. Na de meivakantie zullen wij dit bespreken met de MR en u informeren via
de Koetkrant.
Ook zullen wij ons weer buigen over de verdeling van de groepen. Wij rekenen op uw vertrouwen dat wij dit zorgvuldig
doen. Als er zwaarwegende argumenten zijn, waarvan u vindt dat wij deze mee moeten nemen in dit proces, kunt u dit via
de mail voor 14 mei aanstaande kenbaar maken aan de directie - directie@obsdekoet.nl.

Houtsnippers-bedankt!
De houtsnippers op het natuurplein zijn door de familie Berkhout gratis aangevuld.
Ontzettend bedankt!

Schoolzwemmen
Na de meivakantie starten de groepen 4 t/m 7 met schoolzwemmen. De groepen 4
zwemmen samen van 13.30 – 14.00 uur, zodat de ouders van deze leerlingen kunnen
helpen met afdrogen.
Op zondag 29 april is de opening van het Zwembad. De aanvang is 12.00 uur met
waterballen, stuivertjes duiken en een clinc van de Open Water Swimming Club.

Koningsspelen op de Koet

Hierbij een aantal foto’s van de Koningsspelen op obs De Koet. Wat was het een leuke dag!

4 mei - Midwoud
In de groepen 7/8 wordt er op dit moment gewerkt over de Tweede Wereldoorlog. Een ingrijpend onderwerp, een stuk
geschiedenis en bewustwording van ons geluk dat wij nu in vrijheid leven.
Op 4 mei zullen een aantal leerlingen uit deze groepen een gedicht voordragen in het oude gemeentehuis, tegenover de
voormalige kerk van Midwoud.

Schoolreis groep 1 t/m 6
Op 17 mei gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. De groepen 1/2 gaan naar Sprookjeswonderland, groepen 3/4 naar de
Goudvis en de groepen 5/6 naar Duinrell. Via de groepsleerkracht ontvangt u verdere informatie over deze dag.
Wij wensen alle kinderen alvast een gezellige schoolreis toe!

Koet got talent!
Op 29 mei wordt de jaarlijkse ‘Koet got talent!’ georganiseerd.
Leerling krijgen hier de kans om hun talenten te laten zien. Deze
weken zijn de voorrondes gehouden en we kijken uit naar de finale!

Kasten gratis op te halen
In het lege kleuterlokaal hebben wij een drie oude, lege kasten, die op zoek zijn naar een nieuwe invulling. Heeft u
interesse, dan kunt u zich tot 22 mei wenden tot Nel Jonker - leerkracht groep 1/2.

Bag2School
Op 24 mei is er weer een Bag2School actie. U kunt de zakken vullen met tweedehands kleding,
lakens, schoenen, dekens, riemen, tassen. De ingezamelde spullen zijn bedoeld voor hergebruik,
waarvan 30 cent per kilo naar onze school gaat.

Zes maestro's strijden om de gouden baton - 26 mei 2018
Afgelopen periode ben ik (Marloes) benaderd om mee te doen met onderstaand concert. Uiteraard zal ik mijn uiterste best
gaan doen. Hierbij stuur ik u de informatie die ik heb ontvangen.
Op 26 mei aanstaande organiseert muziekvereniging OKK een maestro concert.
Twee weken voor het concert krijgen zes kandidaten een partituur, een dirigeerstok en een opname van hun muziekstuk
thuisgestuurd. Ook zullen zij een uur durende workshop volgen van dirigent Niels Ket en mogen de kandidaten even
proefdraaien met het orkest.
Daarna zullen zij op 26 mei laten zien wat ze kunnen. De maestro's worden beoordeeld door drie juryleden en daarnaast
zal er een publieksjury zijn. Wie aan het eind van de avond de meeste punten heeft verdiend is de winnaar van de Gouden
Baton 2018!

De jury zal bestaan uit: Huub Robeerts, Thomas Eveleens en Ed de Boer.
De
kandidaten zijn:
- Marloes Goesinnen
- Ed Bobeldijk
- Marjolein de Gier
- Danny Molenaar
- Bianca Vlaar
- Jaap Kroon.
De presentatie is in handen van Elly Leeuwrik.
Tussen de optredens van de maestro's zal ook OKK het publiek verwennen met mooie, leuke en eigentijdse klassieke
bewerkingen.
Het wordt een geweldige avond die je niet wilt missen. Wij hopen jullie natuurlijk allemaal te zien om de maestro's aan te
moedigen en te genieten van mooie muziek!
Locatie: café de Post, Midwoud - Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur).

Koningsdag 2018 bij de MOC-kantine
Versier je fiets en kom om 11.30 bij de SPAR Midwoud.
Vanaf 12.00 uur kun je spulletjes verkopen op de vrijmarkt.
Vanaf 14.00 uur zijn er spelletjes in de sporthal.
Vanaf 15.30 uur penaltyschieten
Vanaf 16.00 uur katknuppelen
Bij de kantine het draaiend rad met mooie prijzen.
Komt allen en we maken er een supergezellig feest van!

Avondvierdaagse
Yes! De avondvierdaagse gaat door dit jaar! Deze zal plaatsvinden in de week
van maandag 28 mei tot en met vrijdag 1 juni. Behalve op de
woensdagavond zal er die week ‘s avonds gelopen gaan worden. We hopen
weer op veel deelnemers. Waar en wanneer de inschrijvingen gaan
plaatsvinden is nog niet bekend. In de volgende Koetkrant horen jullie meer
hierover. Voor degenen die aangeboden hebben om te helpen. Allen
bedankt en jullie horen nog van ons!
Groeten van het avondvierdaagse comité van de Ouderraad

