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Speelplaats
Afgelopen schooljaar is er heel erg hard
gewerkt aan de nieuwe speelplaats o.a. tijdens
NL doet.
Middels dit berichtje willen wij, mede namens
onze leerlingen, alle vrijwilligers ontzettend
bedanken voor hun inzet!!
Geweldig om te zien hoe jong en oud
samenwerken; waar een klein dorp groot in is!

We zijn nog niet helemaal klaar maar het begint er
al op te lijken.... De tegels zijn vervangen, de
zandbak is verplaatst, de fietsenstalling is verhuisd,
het grootste gedeelte van het hekwerk is geplaatst,
het gras voor het voetbalveld (op de plek van de
oude gymzaal) is ingezaaid.

Na de zomervakantie zal er verder worden
gewerkt. Wij hopen weer op u te kunnen
rekenen.

Datrans
Een speciaal woord van dank gaat naar transportbedrijf
Datrans Nederland BV. Zaterdag 2 juni is Dirk Hagens,
kosteloos, 2 duikers gaan ophalen in Oijen. Hartelijk dank
Datrans namens alle kinderen uit Wellerlooi!!

Nieuwe schoolshirts geschonken door de Wellerlooise Post

Waarschijnlijk heeft u ze al voorbij zien komen. Wij hebben prachtige nieuwe schoolshirts om te
kunnen dragen bij schoolreisjes en uitstapjes.
Op de achterkant van de shirts staan de naam van de school en ons logo vermeld.
Wij hebben deze shirts geschonken gekregen door de Wellerlooise Post. Middels deze weg willen wij
hen enorm bedanken!!
Vakantierooster schooljaar 2018-2019 wijziging
Naar aanleiding van het vakantierooster op infobulletin 7 kregen wij meerdere vragen over de datum
van de studiedag met de kermis. Er speculeerden verschillende data op het internet en in de media.
We hebben contact opgenomen met de Gemeente. Ook daar was het niet duidelijk. Na onderzoek
werden we teruggebeld; kermis Wellerlooi is dit jaar van 22 t/m 25 september. De studiedag vindt
plaats op maandag 24 september i.p.v. op maandag 17 september.
Snappet
Komend schooljaar zullen wij van groep 5 t/m 8 gaan werken met Snappet. Snappet is een adaptief
onderwijsplatform dat wordt aangeboden op tablets (https://nl.snappet.org/) Leerlingen maken
opgaven op de tablet die inhoudelijk vergelijkbaar zijn met de opgaven in werkboeken. Wij hebben
Snappet afgelopen schooljaar uitgeprobeerd in groep 7 tijdens het rekenonderwijs.
Hoe werkt het:
De leerkracht geeft de gewone les-instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven)
doet de leerling echter via de tablet en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of
hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren.
Wat zijn de voordelen:
• De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen.

• Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie van de leerlingen.
• Meer individuele differentiatie mogelijk.
• Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele leerlingen.
• Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en
foutenanalyse.
Wij zullen Snappet in gaan zetten bij ons reken- en taalonderwijs. Wij zullen met momenten in
schriften blijven werken omdat we het belangrijk vinden dat kinderen hun handschrift onderhouden.

Wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet
Bescherming Persoonsgegevens (WPB) geldt dan niet meer. Wat verandert er? De AVG versterkt de
positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe
privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens
verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt –meer dan nu –op de verantwoordelijkheid van
organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Dit vraagt ook van ons om een
andere manier van denken. Een belangrijk onderdeel van de wet is dat degene van wie je de
persoonlijke gegevens verzamelt expliciet toestemming geeft voor het gebruik van deze gegevens
voor specifieke doeleinden. Er is straks dus een actieve handeling nodig om ergens goedkeuring voor
te krijgen, bijvoorbeeld het geven van een handtekening. Je mag alleen de gegevens gebruiken voor
de doelen waar vooraf die expliciete toestemming voor gegeven is.
Wat betekent dit voor de Catharinaschool?
Toestemming van ouders/verzorgers voor het plaatsen van beeldmateriaal is noodzakelijk. Foto- en
filmmateriaal wordt uitsluitend verspreid via ons beveiligde ouderportaal van Basisonline. We
respecteren het besluit van ouders die geen toestemming geven voor het publiceren van foto- en
filmmateriaal en we houden hier rekening mee. Als ouders zélf echter foto’s en filmpjes gaan
maken en deze verspreiden via Social Media, kunnen wij de privacy van onze leerlingen niet meer
garanderen. Wij vragen dus om geen foto- en filmmateriaal gemaakt op de Catharinaschool te
verspreiden via Social Media.
Ingezonden
E-books voor het gele gezin met de Vakantiebieb
Met een boek de zomer in duiken kan ook met een E-book.
Dankzij de VakantieBieb-app blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. De app is te
downloaden in de App Store en Google Play Store en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. Je
hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel kinderen als
volwassenen genieten van meer dan 60 e‐books. Kijk op www.vakantiebieb.nl voor meer informatie.
Namens het team van de Catharinaschool wens ik iedereen een hele fijne vakantie toe! Tot
volgend schooljaar!

