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Lekker gestart 

Het jaar is wat ons betreft heerlijk gestart. Het lijkt na een week alweer als vanouds. Een aantal 

zaken zijn opgestart een aantal zaken komen er nog aan. 

 

- Alle leerlingen die nu op school zitten zijn geplaatst in de juiste groepen in Social Schools. 

Kinderen die al wel ingedeeld zijn maar formeel nog niet zijn begonnen krijgen pas toegang 

tot de berichten uit de groepen als zij officieel gestart zijn op onze school. 

 

- Nieuwe medewerkers (Iris Hüneman (groep 6-7), Brenda Dokter en Esther Nagtegaal (IB), 

Daisy Kruyer (onderwijsassistente) beginnen hun draai te vinden. Helaas is de start van 

Mariska Severein (groep 1-2a) na een positieve Covid test, nog even uitgesteld. Ook zij zal 

als zij klachtenvrij is bij ons de start gaan mogen maken.  

 

- De agenda in Social Schools is nagenoeg gevuld met de onderwerpen en activiteiten die 

op dit moment bekend zijn. Maakt u gebruik van een digitale agenda dan kunt u de 

activiteiten die voor uw kind bekend zijn in uw agenda plaatsen door u te abonneren.  

 

- De laatste hand aan de Schoolgids voor komend jaar wordt gelegd. We gaan er vanuit dat 

deze binnen afzienbare tijd met u gedeeld wordt.  Een van de aanpassingen welke vanaf 

maandag ingaat is dat de ban op het eten van pinda houdende producten en pasta’s 

komt te vervallen. Na overleg met de ouder van de leerling met de 

ernstige pinda allergie is besloten de ban op het eten van pinda’s 

en chocoladepasta op te heffen. De leerling zit inmiddels in groep 

8, in de Phoenix. De kans op calamiteiten wordt als zeer klein 

ingeschat.  

 

Verkeersveiligheid 

Zou u in het kader van verkeersveiligheid bij het halen en brengen van de kinderen uw auto niet 

aan de Sperwer tegenover de school en het plein willen parkeren. De veiligheid van ouders die 
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wachten, kinderen die lopen en fietsen zal hierdoor enorm vooruitgaan. Als u uw kind met de auto 

naar school moet brengen, willen we u met klem vragen uw auto even wat verder te plaatsen . 

Dank voor uw medewerking.  

Wilt u bij het parkeren van uw auto er ook voor waken andere auto’s die in een parkeervak staan 

niet te blokkeren. Buurtbewoners komen, omdat ze vast staat met hun auto nu geregeld niet op tijd 

op hun werk.  

 

Google Classroom en Google Meet voldoen aan de privacy wetgeving AVG  

Beste ouder(s), 

  

Binnen onze school maken wij gebruik van Google Workspace for Education (voorheen Google 

Suite), zoals Google Classroom en Google Meet. 

  

Mogelijk heeft u in de maanden voor de zomervakantie vernomen, dat na onderzoek van 

deskundigen  uit het onderwijs, Google niet voldeed aan de vereisten die gelden voor de privacy 

wetgeving - de AVG. Dit maakte de wenselijkheid om Google binnen ons onderwijs te gebruiken 

onzeker. 

  

Gelukkig heeft Google inmiddels de juiste toezeggingen gedaan die het verdere gebruik - binnen 

de vereisten van de privacy wet - mogelijk maakt. Deze wijzigingen zijn in de afgelopen weken 

gerealiseerd. Op basis van het advies van SIVON (samenwerkingsverband op ICT gebied voor 

schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs) hebben wij kunnen besluiten Google 

Workspace te kunnen blijven inzetten voor ons onderwijs. Feitelijk verandert er voor u en uw 

kind(eren) niets, maar is de privacy van uw kind in het gebruik van Google Workspace nog beter 

beschermd. 

  

Gezien de media aandacht en het belang van goede privacybescherming, vonden we het 

nodig u daarom over het goede nieuws te informeren. 

  

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, dan kunt u altijd terecht bij uw school. U kunt uw vraag 

ook stellen aan privacy@allente.nl. 
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