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Vakanties 2017-2018
Start zomervakantie

Zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus

Nieuws van de directie,
Het laatste stuk van het schooljaar komt in zicht. Er staan nog een aantal activiteiten
op de rol. De kinderen gaan nog op schoolreis, de A4d en schoolkamp en de
eindmusical. Verder houden we op 4 juli een speciale muzikale avond. ( Informatie
hierover volgt nog, maar zet hem vast in de agenda het wordt heel speciaal!)
Dinsdag 22 mei tijdens de studiedag hebben we een deel van het schooljaar 20182019 voorbereid. We hebben o.a. de formatrie de roosters enz. besproken, Alle
stukken worden komende weken uitgewerkt. Begin juni kunt u informatie verwachten
over de klassenverdeling en de uitkomst van de enquete i.v.m. de roosterwijziging.
Ik ben zoveel mogelijk op vaste dagen aanwezig op de locaties:
Mailen kan via: directie@daltonrhenen.nl
Ook via het ouderportaal ben ik goed te bereiken.
Di en do op Daltonschool Elst 0318-471788.
Ma, wo en vr op locatie Daltonschool Rhenen 0317-612161.
Mobiel: 0654222260 (bellen tussen 8.00 en 17.00 uur)
Heidi van Appeldoorn

Welkom:
Zoë en Amin zijn na de meivakantie gestart in groep 1. Wij heten
hen van harte welkom op Daltonschool Rhenen.

Daltonnieuws
Op de studiedag van 22 mei zijn de ontwikkelpunten voor komend
schooljaar bekeken. We gaan komend schooljaar aan de slag met de eerste en de
tweede aanbeveling van de visitatiecommissie:
Schenk vertrouwen aan je leerling, geef hem meer ruimte voor eigen inbreng. Zet de
stap naar minder leerkracht-gebonden en meer leerling-gestuurd.
Neem de leerling mee in het daltonproces, hij moet dit kunnen verwoorden om het
meer eigen te maken.
Hoe we dat verder vorm gaan geven gaat het team in de teamvergaderingen
uitwerken.
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Avondwandelvierdaagse 2018
Maandag start de Avondwandelvierdaagse. De benodigde
informatie heeft u via het ouderportaal ontvangen. Veel
wandelplezier.

Oproep OV-leden dringend!:
De oudervereniging van Daltonschool Rhenen is op zoek naar
nieuwe vertegenwoordigers.
Heeft u interesse om te helpen bij activiteiten of mee te
denken? Aanmelden kan bij: Nicolette Hamaker (voorzitter OV)
Mail: ov@daltonrhenen.nl of nhamaker@casema.nl

Schoolreis groep 1 t/m 6
Maandag 11 juni is het zo ver! Dan vetrekken de groepen 1 t/m 6 met de bus voor
een gezellige schoolreis richting een leuk park. Maar waar gaan we dan naar toe???

Hier volgt een raadsel…..

waar de vogels vliegen hoog in de lucht….
beleven de kinderen van Daltonschool Rhenen een
schoolreis in vogelvlucht!

Als je denkt dat je weet waar de bestemming naar toe gaat,
mag je dit op een briefje schrijven en dichtgevouwen bij je
juf/meester inleveren. Op woensdag 30 mei wordt de
winnaar bekendgemaakt!
Oja….mocht het betalen van de schoolreis nog niet gelukt zijn, dan willen we u
vragen dit voor 31 mei te realiseren. Bedankt!

Kwink
Volgend schooljaar gaan we officieel starten met onze nieuwe
SEO methode KWINK. Dit is een methode voor sociaal
emotioneel leren. Uiteraard zijn we met ons team al druk bezig
om de methode eigen te maken.
Van 28 mei t/m 8 juni gaan we werken aan conflicten en ruzies
oplossen. Hoe ontstaat ruzie? Op welke manieren los je dit nu op
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en op welke manier zou het beter kunnen? Wat kun je doen als je niet direct
betrokken bent bij een ruzie, maar het wel ziet gebeuren. Voor elke bouw is hier een
kwink van de week voor.
Onderbouw: Ruzie? Vertel wat je niet leuk vindt!
Middenbouw: Ruzie? Praat erover!
Bovenbouw: Conflict? Weet wat het probleem is!
Wilt u meer weten over de methode en sociaal emotioneel leren, kijk dan eens op de
site: https://www.kwinkopschool.nl/home/voor-ouders/

Lezen is leuk !
Weet u het nog? In elke info geven wij u elke twee tips om de
leesbevordering van uw kind ook thuis te laten slagen. Deze
maand tip 9 en 10. Op school besteden wij natuurlijk al veel tijd
aan lezen, maar u kunt ook thuis uw kind helpen met lezen.
Niet alleen omdat het belangrijk is maar ook met het idee dat
uw kind plezier krijgt in lezen. En als u de kinderboeken koopt
bij” Zie je Zo” in Rhenen en de bon inlevert bij de leerkracht,
sparen we samen voor nieuwe boeken voor in onze
schoolbieb.
Leren lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die kinderen op de basisschool
leren.
Kinderen die veel lezen:
- kennen vier keer zoveel woorden als kinderen die weinig lezen
- hebben meer inzicht in de opbouw van teksten
- hebben meer kennis van de wereld.
Vlot en goed leren lezen aan het begin van de basisschool is belangrijk omdat bij
veel vakken op school teksten een belangrijke rol spelen. Als kinderen niet goed
kunnen lezen, betekent dit een grote handicap voor het verwerven van kennis op
allerlei terreinen.
Het boek heeft grote concurrentie van nieuwere media zoals televisie en
(spel)computer. Maar ook voor het laatste is goed kunnen lezen onmisbaar.
U kunt veel doen om de leesontwikkeling van uw kind te stimuleren. Daarom
hieronder weer 2 tips om uw kind meer te laten lezen.
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Twee tips om uw kind meer te laten lezen.
Tip 9. Neem een abonnement op de bibliotheek.
Wist u dat een abonnement op de Bibliotheek voor uw kind tot 18 jaar gratis is?
De bibliotheek van Rhenen zit in Het Huis van de Gemeente en de bibliotheek van
Elst in Het Beste goed. Loop eens naar binnen en kijk eens rond, hier vindt u ook
veel info over boeken en de medewerkers kunnen u helpen, ook kunt u dan gelijk
een abonnement aanvragen.
Veel boeken die niet aanwezig zijn, zijn wel kosteloos te reserveren via de site. Dan
zijn ze misschien wel aanwezig in een andere vestiging en liggen ze vaak spoedig
voor u klaar.
Ook organiseert de Bibliotheek ZOUT in de regio vele leuke activiteiten. Kijk voor alle
informatie op www.bibliotheekzout.nl

Tip 10. Blijf lezen met uw kind ook in de vakantie.
Waarom is het belangrijk te blijven lezen met uw kind juist ook in de vakantie?
Voor alle kinderen is het belangrijk om te blijven lezen in de vakantie om zo hun
woordenschat te vergroten. Bij kinderen die na de vakantie naar gr 4 gaan is het
zeker belangrijk te blijven lezen.
Sommige kinderen halen aan het eind van groep 3 met moeite AVI E3. Na de
zomervakantie gaan de meeste kinderen naar groep 4 en het minimum streefdoel
voor begin groep 4 is AVI M4 instructieniveau. Het leeraanbod vanuit de methodes
gaat hier vanuit. Om een goede start te maken in groep 4 is het dus belangrijk dat de
kinderen hun niveau van lezen vast houden.
En u weet: oefening baart kunst!
Als u samen met uw kind leuke boeken uitzoekt bij de bibliotheek, boekenwinkel of
thuis uit de boekenkast die passen bij de belevingswereld van het kind zal het vast
lukken om een paar keer per week een klein poosje samen te lezen. Lees
bijvoorbeeld eerst een stukje voor en dan neemt uw kind het over. Of ieder elke keer
3 regels. Veel leesplezier met elkaar !
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Nieuws van de OV
Herhaalde oproep oud papier Rhenen!

Zoals we al hadden doorgegeven in eerdere berichten is
het ophalen van oud papier een activiteit van de
oudervereniging. Dus van de ouders.
Elk jaar levert dit meer dan € 1500,- op. Dat bedrag komt
binnen bij de Oudervereniging en wordt besteed aan
onze kinderen. Dit betekent dat we de ouderbijdrage laag
kunnen houden en de laatste jaren niet hebben hoeven
verhogen.
Komend jaar 2018 zijn er nog twee datums waarbij we twee vrijwilligers nodig
hebben:
Zaterdag 25 augustus
De wijk is aangepast en kleiner dan vorig jaar. Dat betekent dat het ophalen van
het oud papier van 8.15 tot ongeveer 12.00 uur duurt.
De afgelopen jaren kost het de Oudervereniging veel moeite om vrijwilligers te
vinden. Daarom is de keuze gemaakt om de vrijwilligers voor het oud papier een
vergoeding van €25 voor de ochtend te geven.
Als u wilt helpen op een van bovenstaande datums, kunt u zich voor 25 april
opgeven via de mail: ov@daltonrhenen.nl of via directie@daltonrhenen.nl
Mocht u vragen hebben dan kunt zich wenden tot Nicolette Hamaker ( voorzitter OV)
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging de Bantuin

Wij vragen u medewerking om niet te
roken rond en voor de school!
Wij vinden dat wij als school de
verantwoordelijkheid hebben om leerlingen een
gezonde en rookvrije leeromgeving te bieden.
Uit onderzoek blijkt dat het zien roken van anderen, ertoe leidt dat kinderen later zelf
eerder geneigd zijn te gaan roken. Wij willen het goede voorbeeld geven door de
schoolomgeving zoveel mogelijk rookvrij te maken.
Helaas zien wij toch weer mensen voor de school staan roken.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om tijdens de haal -en brengmomenten bij het plein
voorbeeldgedrag te laten zien en te zorgen, dat de kinderen niet worden
geconfronteerd?
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Diploma
Na 8 weken, wekelijks een hoofdles van juf Nicole
(gecertificeerd Mindfulness trainer voor kinderen
‘Aandacht werkt!’ methode Eline Snel) gevolgd te
hebben en dagelijks een 10 minutenles van Juf Bianca,
mochten de kinderen van groep 1 – 2 afgelopen dinsdag
hun kikkerdiploma in ontvangst nemen. De Juffen en de
kinderen hebben met veel plezier de avonturen van
Kikker Kees beleefd.
GVO
We kijken samen met de leerlingen terug op boeiende en gezellige lessen de
afgelopen maanden. We hebben uitgebreid stil gestaan bij het Paasfeest van de
Christenen, de opstanding van Jezus. De betekenis hier van geleerd maar ook de
gebruiken. Maar we hebben ook samen het Joodse Paasfeest een beetje gevierd:
Pesach… met het eten van matses en drinken van druivensap. Komende weken
gaan we nog Hemelvaart en Pinksteren behandelen en daarna verder met waar we
in de methode gebleven waren. Dat betekent dus dat we nog mooie verhalen gaan
horen uit de Bijbel maar ook verhalen van de andere Wereldgodsdiensten. Dit doen
we door te luisteren, kijken, praten, spellen te spelen, filosoferen, tekenen , drama
etc. We besteden ook een les uitgebreid aan Ramadan, de vastentijd van de
Moslims. Met de groep uit Elst gaan we nog op excursie naar de Cunerakerk op
vrijdag 8 juni. Vervoer is al geregeld, Fijn ! Daar gaan we een speurtocht doen om zo
nog meer te weten te komen over het christendom, maar ook over de geschiedenis
van de Cunerakerk als gebouw.
De kinderen uit groep 8 ( Rhenen) krijgen nog als afsluiting van alle jaren GVO een
excursie naar Buitenmuseum Orientalis in Heilige Landstichting bij Nijmegen. Dat is
elk jaar een leuke traditie ! Informatie daarover volgt nog.
De aanmeldingen voor GVO zijn in inmiddels binnen en aangevraagd. Maar wilt u uw
kind alsnog aanmelden dan kan dat altijd. We kijken uit naar nog een mooie tijd nog
tot de zomervakantie en ik hoop met alle groepen dit jaar met een gezellige
buitenactiviteit af te sluiten.

GVO docent Rhenen/Elst , Linda Evers
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Informatie AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Geachte ouders,
Op 25 mei 2018 gaat de AVG in (Algemene Verordening Gegevensbescherming); een nieuwe
privacywet voor de hele Europese Unie. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) geldt dan niet meer.
Scholen verwerken persoonsgegevens van ouders en leerlingen. Dat moeten we doen omdat
we verantwoording willen afleggen over wat we doen. Daarvoor zijn een aantal gegevens
nodig. Maar wat zijn persoonsgegevens precies? Onder persoonsgegevens valt alle informatie
waar u of uw kind aan te herkennen is. Het gaat om directe informatie, zoals naam, adres,
BSN nummer. Deze informatie hebben wij als scholen ook nodig om aan te kunnen tonen dat
een leerling geregistreerd is bij ons op school om de bekostiging te realiseren vanuit de
overheid. Het gaat ook om indirecte informatie, zoals haarkleur, een portretfoto, leerstoornis
of betaling van de ouderbijdrage.
De nieuwe privacywet geldt uiteraard dus ook voor Stichting PPO de Link. Daarom zullen
alle nieuwe geldende regels voor de scholen aan de hand van een door de juridische afdeling
van VOS/ABB ter beschikking gesteld handboek worden getoetst. VOS/ABB is de vereniging
voor openbare en algemeen toegankelijke scholen. De vereniging behartigt de belangen van
bestuur, management en medezeggenschap in het openbaar en algemeen toegankelijk primair
en voortgezet onderwijs. Bij VOS/ABB zijn bijna 300 besturen met in totaal ruim 2200
scholen aangesloten.
In de AVG is o.a. van belang:
•

De school mag gegevens alleen met een specifiek doel verzamelen. Het moet vooraf
duidelijk zijn waarvoor de gegevens worden gebruikt en de school vraagt alleen
gegevens die belangrijk zijn voor het doel. Bijvoorbeeld: als de school lunch regelt is
het belangrijk dat zij weten of uw kind een allergie heeft.

•

Er is een reden nodig om gegevens te verwerken, een grondslag. Sommige gegevens
heeft de school bijvoorbeeld nodig om aan de wet te voldoen, soms is toestemming
van ouders nodig en soms zijn gegevens nodig om een overeenkomst of contract uit te
voeren.

•

De gegevens die de school over u en uw kind bewaart moeten relevant zijn. Dat
betekent dat de school zijn taken niet uit kan voeren zonder deze gegevens. Heeft de
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school de gegevens niet meer nodig? Dan verwijdert de school ze. Bijvoorbeeld: heeft
u de ouderbijdrage voor het afgelopen schooljaar niet betaald? Dan moet de school
deze informatie met ingang van het nieuwe schooljaar verwijderen.
•

De school gaat integer om met persoonsgegevens. De gegevens kloppen. Onjuistheden
worden gewist of aangepast.

•

De gegevens zijn goed beschermd en beveiligd. Dit geldt voor digitale gegevens, maar
ook voor papieren gegevens. Ze zijn niet zomaar inzichtelijk voor onbevoegden en
schoolmedewerkers gaan verantwoord om met gegevens. De school houdt bij wie
wanneer welke gegevens bekijkt. In het geval van een datalek meldt de school deze
binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In sommige gevallen is het nodig
om een risico-inventarisatie uit te voeren.

•

Er is een functionaris gegevensbescherming. Deze houdt het overzicht op de naleving
van de regels en is op de hoogte van alles rondom de privacy op school.

•

De school kan laten zien dat zij aan de regels voldoet, de verantwoordingsplicht. Dit
betekent ook dat de school kan verantwoorden aan ouders wat zij met de
persoonsgegevens heeft gedaan. De school heeft dit in privacybeleid vastgelegd.

Hoewel de verordening per 25 mei 2018 van kracht is, is er tot januari 2019 nog ruimte om de
AVG in te voeren. Voorwaarde is dat er op 25 mei 2018 een stappenplan is vastgesteld waarin
duidelijk is aangegeven wat de komende maanden aangepast dient te worden. PPO de Link
heeft dan ook een dergelijk stappenplan opgesteld, op basis van een door juristen van
VOS/ABB getoetst format.
Het stappenplan voor de periode van mei tot december 2018 stelt ons in staat om de nieuwe
privacywet stichtingsbreed op een correcte wijze in te voeren. Zo zijn bijvoorbeeld met
verschillende leveranciers die werken met persoonsgegevens binnen PPO de Link
verwerkingsovereenkomsten afgesloten die geheel voldoen aan de nieuwe privacy eisen
waarin bovenstaande punten verwerkt zijn.
Met het opgestelde stappenplan en tijdspad kan PPO de Link verantwoorden dat er op dit
moment nog niet aan alle nieuwe geldende regels wordt voldaan , maar dat dit binnen de
gestelde termijn voor 1 januari 2019 zal zijn gerealiseerd.
Ouders praten mee over het beleid rondom privacy en de verwerking van persoonsgegevens.
De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over de regeling over het gebruik van
persoonsgegevens. Dit zal op stichtinsgniveau via de GMR plaatsvinden, en zij zullen ook
betrokken worden bij de voortgang van het stappenplan.
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Rhenen, 18-05-2018,

Aankondiging: KinderBouwdorp Rhenen
In de laatste week van de zomervakantie (20 t/m 23 augustus) wordt de Veerwei in Rhenen
omgetoverd tot het Kinderbouwdorp. Dit jaar is het thema ‘ superhelden’ gekozen. Ook dit jaar zijn er
weer diverse stoere en leuke activiteiten.
Voor wie?
Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.
Inschrijven
Inschrijven kan bij de SNS Bank in Rhenen (Frederik van de Paltshof 16) op zaterdag 18 augustus
tussen 10:00 uur en 14:00 uur of gedurende de bouwweek zelf in de ochtend.
Kosten
Een dagkaart kost €5,Een dagkaart voor de donderdag kost €7,50, Een weekkaart kost €15,Wilt u uw kind laten bouwen, maar kunt u het niet betalen, neem dan even contact met ons op:
bouwdorp@rhenen.nl of bel met Gert de Wit (06-50432856).
Een paar belangrijke zaken
* deelname is op eigen risico!
* kinderen nemen elke dag hun eigen lunch mee en (niet te vergeten) een hamer!
* zorg voor oude kleding (evt. regenjas), extra droge kleding en stevige schoenen
* er is de hele dag limonade en water om te drinken, wij delen diverse tussendoortjes uit
* er is geen slecht weer programma, hou onze Twitter en Facebook in de gaten voor eventuele
meldingen
* meld bijzonderheden (allergie, suikerziekte etc.) bij de leiding, bij voorkeur bij het kopen van de dag
of weekkaart
* in verband met de nieuwe privacy wetgeving geven u en uw kind toestemming voor het maken van
foto’s door stuurgroep bouwweek en het plaatsen ervan op onze website
‘www.ondernemersvoorjongeren.nl’
Programma
Maandag 20 t/m woensdag 22 augustus: vanaf 9.30 uur inschrijven bij de SNS bank. Vanaf 10:00 uur
tot 16:30 uur bouwen in de Veerwei. Tussen 12:00 en 13:00 uur is het lunchpauze: tijdens dit uur
kunnen ouders op het terrein rondkijken.
Donderdag 23 augustus: vanaf 11:30 inschrijven bij de SNS bank. Vanaf 12:00 tot 18:00 uur bouwen
in de Veerwei. Om 16:00 uur een patatje
Met dank aan alle sponsoren!
De hoofdsponsor van het Bouwdorp is de SNS Bank. Daarnaast zijn er tal van ondernemers en burgers
die gul geven om het Bouwdorp mogelijk te maken. Onze sponsoren staan vermeld op de website:
www.ondernemersvoorjongeren.nl
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