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Schoudercom en AVG
Even voorstellen
Verkeersveiligheid
Ingezonden berichten: o.a. Centrum
voor Jeugd en Gezin
SCHOUDERCOM EN AVG
U ontvangt vandaag een brief vanuit de
stichting waar onze school onder valt (SCOL).
In deze brief wordt ingegaan op de nieuwe
privacywet.
Onze school vraagt u als vervolg daarop om
kenbaar te maken of u ons toestemming geeft
voor het delen van foto- en of videomateriaal.
Daartoe kunt u in Schoudercom
toestemmingsvragen beantwoorden. Elke
ouder die is aangemeld in Schoudercom kan
deze vragen na inloggen vinden onder mijn
gegevens. Vervolgens is daar een link naar
toestemmingsvragen. Deze vragen
beantwoordt u vervolgens. Standaard staat de
toestemming van ieder kind op nee ingesteld.
Zodra echter een ouder wel toestemming
geeft, kan de leraar van uw kind zien dat u wel
toestemming geeft. Als één van de ouders wel
toestemming geeft en de ander niet, dan
overschrijft een nee altijd de ja van de andere
ouder.
We willen u vragen om voor de
zomervakantie deze toestemmingsvragen in
Schoudercom te beantwoorden. Het is daarbij
belangrijk dat beide ouders van ieder kind dat
doen. Dan kunnen we namelijk van een
nieuwe situatie uitgaan m.i.v. het nieuwe
schooljaar. Als u de lijst eind augustus nog
niet heeft ingevuld, delen we geen foto’s meer
van uw kind. We gaan er dan vanuit dat u
geen toestemming geeft.
Tot die tijd gaan we uit van de oude situatie:
Enkele ouders hebben ons in eerdere
schooljaren per mail (of via het
aanmeldingsformulier van hun kind) laten
weten geen toestemming te geven voor het
delen van beelden.

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Lisa Prins en ik ben 24 jaar. Ik
kijk ontzettend uit naar het komende
schooljaar waarbij ik als leerkracht deel uit
mag maken van het team van KBS de
Schakel.

Ik woon op dit moment (samen met mijn twee
goudvissen) in Alphen aan den Rijn. Op
zaterdag ben ik actief bezig op de plaatselijke
voetbalvereniging en probeer ik als een echte
verdediger de bal tegen te houden. Buiten het
lesgeven om vind ik het ook heel leuk om
lekker te wandelen of om op reis te gaan
waarbij ik vervolgens met mijn camera mooie
foto’s probeer te schieten. De mooiste foto’s
heb ik dan ook gemaakt tijdens mijn reis naar
Australië. Dat is een ervaring die ik niet snel
meer zal vergeten!
STAPPENTELLER VERLOREN
Onze zoon uit groep 5 is tijdens de laatste
avond van de avondvierdaagse zijn
stappenteller verloren. Het gaat om een
langwerpig zwart klokje van ongeveer 2 bij 4
cm met 2 zilverkleurige knopjes (mode en
set). Het klokje geeft de tijd aan en telt het
aantal stappen, kilocalorieën en kilometers.
Het horlogebandje waar het in hoort, hebben
we nog. Waarschijnlijk is hij het

Leiderdorp
15 juni 2018

stappentellertje verloren op het veldje met de
treurwilgen bij de hofvijver.
Als iemand het klokje gevonden heeft, graag
mailen naar jo.touw@ziggo.nl of bellen met
06-11 11 05 61.
SCHOOLHOCKEYTOERNOOI
Afgelopen woensdag was het laatste
sporttoernooi waaraan onze school deelnam.
Dit keer namen 2 teams van groep 5/6 deel en
1 team met kinderen van groep 7. Het was
een gezellig toernooi. Het team van groep 7
behaalde een 4e plaats. Eén team van groep
5/6 werd 2e. Het andere team groep 5/6 had
wat minder succes maar won toch ook een
wedstrijd. De gezellige sfeer overheerste.
Een woord van dank gaat uit naar de
begeleidende ouders, als coach of als
scheidsrechter!

DIGITALE WERELD
We weten het allemaal. Onze kinderen
groeien op in een digitale wereld. Steeds
meer ICT-toepassingen vinden hun weg in
ons dagelijks leven. Ook op school is dit te
merken. Het is belangrijk dat we kinderen
leren leven in deze digitale wereld en dat we
afspraken met ze maken. In de om-deweekbrief besteden we hier dit schooljaar
aandacht aan. Dit keer de volgende vraag:
Hoe kun je er als ouder voor zorgen dat je
kind minder lang gaat gamen?

Regels handhaven
Maak een afspraak over de tijd die hij/zij per
dag mag gamen en wees daarin heel strikt.
Voor wat hoort wat
Voordat u uw kind een nieuw apparaat geeft,
moet hij/zij zich eerst realiseren dat daar iets
tegenover moet staan: beloven minder te
gaan gamen, meer tijd aan huiswerk te
besteden, of op tijd naar bed te gaan (of wat u
verder nog kunt bedenken). Die afspraak - of
afspraken - moet u dan blijven controleren.
Houding aanpassen
Daarnaast is het belangrijk dat u ook uw
houding over het spelen van spelletjes
aanpast. Als u ervan baalt, moet u dat minder
laten blijken, want als u het gamen per
definitie slecht vindt, zal uw kind er nooit
serieus met u over willen praten. U zult dus
een manier moeten vinden om erachter te
komen wat er zo interessant is aan gamen,
waarom uw kind dat zo graag met zijn
vriendjes wil delen.
Uw kind zit in een leeftijd dat vriendjes
belangrijk gaan worden voor de ontwikkeling,
maar dat wil niet zeggen dat u dan geen
contact meer met hem/haar kunt hebben, en
ook niet dat hij/zij zomaar kan doen wat hij/zij
wil. Als uw kind in een rustige bui is, kunt u
eens uitgebreid een gesprek aangaan over
gamen.
VERKEERSVEILIGHEID
We hebben al vaker in de om-de-weekbrief
aangegeven dat het gevaarlijk is om auto’s in
een bocht te parkeren. Helaas zien we nog
steeds dat een enkele ouder zijn/haar auto in
de bocht parkeert tegenover school, dus op
de kruising van de Coornhertdreef en
Camphuysendreef. In de bochten zijn ook
paaltjes geplaatst om aan te geven dat
parkeren niet de bedoeling is. Hopelijk is dat
vanaf heden verleden tijd.
BELANGRIJKE DATA
-dinsdag 19 juni: administratiedag leraren
(kinderen zijn vrij)
-maandag 25 juni: oud papier container bij
school;
-dinsdag 26 juni: MR-vergadering;
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-vrijdag 6 juli: afscheidsmusical groep 8 (voor
de ouders van groep 8);
-maandag 9 juli: ‘s morgens afscheidsmusical
voor groep 1 t/m 7 en ’s middags voor oudleerlingen en andere familieleden;
-vrijdag 29 juni: zomerfeest (15.15-17.15u)
-11 juni: bedankochtend ouder(s)/verzorger(s)
(uitnodiging volgt);
-vrijdag 13 juli: laatste schooldag (alle
kinderen zijn om 12.00u vrij);
-maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus:
zomervakantie;
-maandag 27 augustus: eerste schooldag
2018-2019;
-dinsdag 4 september: informatieavond groep
1 t/m 4;
-donderdag 6 september: informatieavond
groep 5 t/m 8.

INGEZONDEN BERICHTEN:
SPORT EN CULTUUR JUNI 2018
Sportieve activiteiten
School van de maand: In juni is basisschool
Willem de Zwijger school van de maand en
mogen leerlingen van deze school (vanaf
groep 5) met de speciale kortingskaart komen
zwemmen bij zwembad De Does. Gaat het
deze school lukken om De Kastanjelaan van
de 1e plaats te stoten?
Discozwemmen: Het Fun-team van
zwembad De Does nodigt alle kinderen t/m 14
jaar uit om te komen dansen op de nieuwste
hits, gedraaid door DJ Niels. Uiteraard is het
zwembad omgetoverd tot een swingend
dansparadijs.
Locatie: Zwembad de Does
Kosten kaartje: € 6,75
Aanvang: 20.30 uur (tot 22.00 uur)
Data: 8 en 22 juni 2017
Bijzonderheden: t/m 14 jaar, diploma A is
verplicht
Vaderdag: Trakteer je vader zondag 17 juni
op een uitje naar zwembad De Does.
Informeer naar het voordelige
familiekaarttarief (geldig bij 3, 4 en 5

personen). Wie weet wint hij wel het
‘stormbaan kampioenschap*’ dat speciaal
voor alle vaders wordt georganiseerd.
Natuurlijk krijgt de winnaar een prachtige
kampioensbeker en een schaal met
overheerlijke bitterballen.
* meedoen aan de stormbaan challange is
gratis, aanvang 12.00 uur
MidZomerLoop: De MidZomerLoop is een
jaarlijks (hard)loop evenement dat plaatsvindt
bij sportpark de Bloemerd in Leiderdorp. Er
zijn verschillende afstanden, 6- en 10 km
naast een kinderloop van 1,5 km. De loop is
bedoeld voor recreatieve lopers en voor
mensen die van een (sportieve)uitdaging
houden. Er wordt officieel geklokt en er zijn
heuse ‘parcoursrecords’ te verbreken.
Prachtige combinatie van asfalt en
natuur. Start en finish zijn bij het clubgebouw
van RCL (Bloemerd 2, Leiderdorp).
Leerlingen van de basisscholen in
Leiderdorp mogen gratis meedoen mits via
de schoolsportcommissie is ingeschreven.
RCL voetbalstart
Dit jaar organiseert RCL de jaarlijkse
voetbalstart (gepland in de laatste week van
de zomervakantie) voor alle kinderen die zin
hebben in een leuk sportief meerdaags
evenement waar voetbal en plezier centraal
staat. Leden en niet leden mogen inschrijven.
Meer weten? Bekijk de link
www.sportleiderdorp.nl/sportactiviteitenagenda/rcl-voetbalstart.
Activiteiten Sociaal Cultureel Werk
6 juni: speciale middag voor kinderen met
een beperking i.s.m. stichting Nadja, thema
choco-disco
13 juni : buitenspeeldag/ bewonersmarkt bij
locatie Dwars, een middag met allerlei
activiteiten,
springkussens, stormbaan, grimeren,
knutselen en nog veel meer.
Vooraankondiging activiteiten juli:
16 juli:
springkussenfestival
17, 18, 19 juli: huttenbouw
Aanmelding via www.dwarsleiderdorp.nl,
hutten bouwen zit al bijna vol.
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Wekelijkse activiteiten:
- maandagmiddag meidenmiddag en
meidenavond
- dinsdag huiswerk begeleiding
- woensdag activiteiten in ‘de Buit’
- donderdag sporten in de wijk,
Meer informatie en aanmelden:
www.dwarsleiderdorp.nl

UITNODIGING WEBINAR
Alleenstaand opvoeden
Donderdag 21 juni 2018
van 20.30 tot 21.30 uur
Voor alleenstaande vaders en moeders
Ben jij een alleenstaande ouder en wil je
weleens deelnemen aan een webinar dat niet
gaat over gezinnen met 2 opvoeders? Dit
webinar zit vol eyeopeners, voorbeelden en
veel praktische tips over het alleenstaand
opvoeden.
Bij een webinar kun je als ouders op een
afgesproken dag en tijd vanuit huis via internet
inloggen op een live video/chatsessie over een
bepaald onderwerp. Jij ziet hen, zij zien jou
niet.
Dit webinar wordt verzorgd door Tischa Neve,
kinderpsycholoog en opvoedkundige, ook
bekend van het tv-programma Schatjes en van
JM voor ouders.
Als je er in je eentje voor staat in huis, dan kan
opvoeden lastig en pittig zijn. In je eentje
keuzes maken, niemand om het stokje even
aan over te geven als je het zwaar hebt of om
mee te sparren ...
Tijdens dit webinar vertelt Tischa alles over het
alleenstaand opvoeden: Waar loop je tegen
aan?

Hoe ga je
om met
pittig
gedrag?
Hoe ga je
om met een
eventuele
andere visie
van de
andere
ouder van
de kinderen
als je de
zorg deelt?
Hoe zorg je
ervoor dat je het redt in je eentje? Hoe zorg je
goed voor jezelf en van daaruit voor je gezin?
Aanmelden:
Meld je snel aan via deze link om bij dit gratis
webinar bomvol inspiratie en tips te zijn!
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Muziek in je zomervakantie!
Van 17-19 juli en van 21-23 augustus tie kun je ook dit
jaar weer meedoen aan vrolijke workshops muziek.
Kies uit 3 daagse workshops: probeerlessen op een
instrument of speel mee in een van de bands of in het
Vakantieorkest, zorg dat je binnenkort zingend de hele
Route Soleil door gaat of ga voor een muzikale
bootcamp!
Indeling in leeftijdsgroepen (5-7, 8-10 jr, vanaf 11 jr)
Kijk voor het programma op
www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl

info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl

