Belangrijke
data:
● zaterdag 17 november

Aankomst Sinterklaas

Leerlingenraad
Wat willen wij als leerlingenraad dit schooljaar bereiken:
Dat iedereen het leuk vind op school(ook de juffen en
de meesters),
- dat wij het goede voorbeeld geven,
- iedereen met plezier naar school komt,
- iedereen graag naar school wil
- de Kohnstammschool is een school waar iedereen heen
wil en er respect is voor elkaar. Als idee graag een
extra prullenbak op het schoolplein
Een filmmiddag vonden de leerlingen van de leerlingenraad een
goed idee.
De disco was ook een idee om te doen maar, daar waren de
meningen over verdeeld.
Over het continurooster waren de meningen ook verdeeld.
Wat willen wij doen dit schooljaar doen:
● Regels voor de speeltoestellen
● Een actie voor een goed doel.
● Zorgen dat we een gezonde school blijven.
Evaluatie continurooster
Bij de invoering van het continurooster hebben we afgesproken dat we dit zouden evalueren.
Afgelopen weken hebben we in het team en met de leerlingenraad gesproken over het
continurooster. Alle leerlingen hebben een korte vragenlijst ingevuld. Er is ook een vragenlijst
voor de TSO vrijwilligers die op het schoolplein surveilleren
tussen de middag. Ook aan u willen we vragen hoe uw
mening is over het ingevoerde continurooster. We hebben
hiervoor een bijlage bij de nieuwsbrief en willen u vragen deze
uiterlijk 23 november terug te sturen of in te leveren op school.
In nieuwsbrief 7 willen we u verder informeren over de
bevindingen.
De AVG
De algemene verordening gegevensbescherming is door alle ouders ingevuld. Bedankt voor
uw medewerking in deze. Het is echter wel jammer dat we dingen die gedurende een
schoolweek op de Kohnstammschool gebeuren niet meer met u kunnen delen. Dit komt
omdat ouders aangeven dat er geen foto van hun kind geplaatst mag worden op Facebook,
of in de nieuwsbrief of op Klasbord. We zullen uw mening in deze respecteren, maar willen u
informeren dat we soms afzien van plaatsing, omdat er kinderen in het filmpje voorkomen die
niet in beeld mogen komen. We geen opnames maken, omdat het te lastig is om bepaalde
leerlingen steeds uit beeld te houden. Of we besluiten toch te publiceren, maar zetten
leerlingen die niet getoond mogen worden even apart. Als directeur van de

Kohnstammschool vind ik het jammer, dat het dermate veel moeite kost, je zo attent moet
zijn wat je plaatst, het teleurstelling (bij de leerling die even uit de groep wordt gehaald) kost
om toch iets te delen of de spontaniteit geheel verdwijnt, dat ik u na een maand toch wil
informeren dat er minder beeldmateriaal vanuit de school geplaatst wordt. Ik vind en vond
het bijzonder te kunnen en mogen delen wat er op school gedaan wordt.
Ik wil u vragen of u uw mening ten aanzien van de Facebookpagina en Klasbord eventueel
wilt herzien, zodat we u toch meer kunnen tonen van het bijzondere dagelijkse schoolleven
en evenementen als het Sinterklaasfeest, het kerstdiner en we geen leerlingen even apart
dienen te zetten. We zorgden en zorgen er voor dat er geen close up van één leerling wordt
geplaatst, maar altijd van een groepje leerlingen. Na eventuele heroverweging van uw kant
kunnen we u wellicht weer beelden laten zien hoe groep 7/8 leerlingen in groep 2 leerlingen
begeleiden op de Chromebooks. We hoeven dan niet
meer de leerlingen op de rug te filmen zoals tijdens de
trommelworkshop. U kunt dan ook aan de mimiek zien
hoe gedreven en enthousiast de gezichten van de
leerlingen waren.
Een bericht uit de MR
Afgelopen 12 november was de MR weer bij elkaar. Er is
gesproken over een evaluatie van het continurooster, de
opstart van een mogelijke peuter- / kleutergroep en over de inzet van vervangende
leerkrachten. Er moet geen grote griepgolf aankomen, want de vervangingspool is leeg. Dat
betekent dat er geen mensen klaar staan om leerkrachten te
vervangen bij ziekte. Verder is gesproken over de AVG
(Europese privacywetgeving), veel ouders hebben uiteenlopende
keuzes gemaakt waar (via welk kanaal) eventueel foto’s gemaakt
en gepubliceerd mogen worden. Dit zorgt ervoor dat het bijna
onmogelijk wordt om nog leuke foto’s te publiceren van
activiteiten op school. Dat is jammer. We hopen dat ouders nog
eens willen overwegen om hun keuzes aan te passen. We willen
tenslotte allemaal meemaken wat onze kinderen doen op school.
Als laatste de oproep om eens een MR-vergadering bij te wonen. De vergaderingen zijn
openbaar, dus u mag als ouder altijd aanschuiven! De volgende MR-vergadering is op
maandag 14 januari 2019 om 19:45 uur. Misschien tot dan?
Ouderbijdrage
Fijn en verheugend dat na 2 weken al 20% van de ouders de ouderbijdrage en de kosten
voor schoolreis of schoolkamp hebben gestort. Als we in dit tempo doorgaan, dan is het net
voor de jaarwisseling allemaal betaald. De bijlage betreffende de bijdrage voor ouderraad,
schoolreis/schoolkamp ontvangt u nogmaals bij de nieuwsbrief.
Jumbo scholenactie
Op 27 november loopt de actie ten einde. Heeft u nog punten dan kunt u ze op school of in
de brievenbus “Kohnstamm” in de winkel inleveren. gelukkig hebben we 2 ouders die de
punten scannen: dat is wat effectiever dan alle codes in te voeren.

