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Maandbrief 25 mei 2018
Vorige week heeft u al een extra brief ontvangen. Daarom is deze maandbrief iets korter.

Kalender
Juni 2018
4 t/m 7 juni
8 juni
11 juni
13 t/m15 juni
18 t/m 29 juni
21 juni
22 juni

Avondvierdaagse
Studiedag: alle kinderen vrij
Studiedag onderbouw: groep 1 t/m 4 vrij ( groep 5 t/m 8 heeft WEL school!)
Kamp groep 7 & 8
Cito-toetsen groep 1 t/m 7
IEP toets groep 7
Klasse(n)optreden 1-2b
Maandbrief

Vanuit het team
De laatste periode van het schooljaar in aangebroken. Een drukke periode voor het team waar in
altijd veel gebeurd.
Juf Martine heeft afscheid genomen zij begint na de zomervakantie aan haar nieuwe baan op een
andere Prismaschool. Juf Eirin neemt aan het einde van dit schooljaar, na 21 jaar gewerkt te hebben
op de Ark ook afscheid. Zij heeft een nieuwe baan gevonden op PCB Het Kompas in Almere Buiten.
Wij wensen beide leerkrachten veel plezier op hun nieuwe school.
Nieuwe Europese privacy wetgeving: bericht van Prisma
Beste ouders en verzorgers,
De nieuwe Europese privacy wetgeving is volop in het nieuws. De huidige wet bescherming persoonsgegevens
wordt op 25 mei a.s. vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een belangrijke
wet voor organisaties waar persoonsgegevens worden verwerkt. De scholen van Prisma zijn zich volop aan het
voorbereiden. Maar hoe doen wij dit? In een aantal nieuwsbrieven komende periode vertellen we hierover. In
deze nieuwsbrief allereerst wat algemene informatie.
Uitgelicht: Twee stukjes uit ons Informatiebeveiligings- en privacybeleid:
Privacy gaat over persoonsgegevens. Persoonsgegevens dienen beschermd te worden conform huidige wet– en
regelgeving. Bescherming van de privacy regelt o.a. onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt
mogen worden. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens die herleidbaar zijn tot een bepaald individu.
Binnen (de scholen van) Stichting Prisma is het veilig en betrouwbaar omgaan met informatie de
verantwoordelijkheid van iedereen. Hierbij hoort niet alleen het actief bijdragen aan de veiligheid van
geautomatiseerde systemen en de daarin opgeslagen informatie, maar ook van fysieke documenten.
Hoe zorgen wij als school ervoor dat wij veilig omgaan met gegevens?
De AVG verplicht ons bestuur om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Prisma heeft dat
geregeld met de CED groep. Binnen Prisma vormen twee medewerkers het aanspreekpunt naar de scholen en
naar onze FG.
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Daarna is het beleid vastgesteld en is gezorgd voor kennissessies voor directeuren en ICT'ers. Tevens doen alle
Prisma medewerkers een e-learningmodule over privacy.
Daarnaast hebben onze softwareleveranciers aanpassingen gedaan om de gegevens nog beter te beschermen
en te voldoen aan bijvoorbeeld wettelijke bewaartermijnen. De leveranciers leggen dit vast in
bewerkersovereenkomsten. Van leveranciers die hier niet aan voldoen hebben we afscheid genomen. De
bescherming van privacy heeft ook gevolgen voor het maken van foto en filmopnamen. Daar komen we
volgende keer op terug.
Met vriendelijke groeten,
Martijn van Dijk
ICT Beleidsmedewerker
ParnasSys support & coördinatie
Prisma security officer – privacy en gegevensbescherming
Stichting Prisma Almere

Avondvierdaagse 2017
Beste kinderen, ouders en verzorgers,
Nog even en dan is het zover. Dan start de avondvierdaagse weer.
Bij deze brief zitten er nog twee in de bijlagen. Zo vind u een brief met tips en
regels om dit feestje zo leuk mogelijk te vieren.
Ook vind u in de bijlage meezing liedjes. De leerkrachten hebben deze ook
ontvangen van ons om met de kinderen alvast in de sfeer te komen.
In deze brief zullen wij u de laatste informatie geven. Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben
dan mag u ons altijd mailen of bellen:
or@ark-almere.nl of telefoonnummer 06-22926220 ( Dave Roelvink)
Op maandag, dinsdag en woensdag verzamelen wij om 17:45 uur bij het parkeerplaats van FC Almere. En we
starten om 18:00 uur.
De kinderen dienen zich te melden bij de coördinator van hun afstand. Voor de 5km is dit Claudia Ewaart, voor
de 10km is dit Martin Baas. Zij zullen een lijst met de deelnemende kinderen hebben. Als er een avond gelopen is
hoef je je niet af te melden!
Graag ontvangt de coördinator van de 10 km een noodnummer van uw kind.
Donderdag starten wij bij onze eigen school. De 10km verzameld om 17:30 uur en vertrekt om 17:45 uur. De
5km verzameld bij school om 17:45 uur en vertrekt om 18:00 uur.
We zullen dan rond 19:30 uur met alle kinderen van beide afstanden bij school aankomen. Bij school ontvangen
de kinderen hun medaille, een herinnering en een … De verwachting is dat het feestje rond 20:00 uur afgelopen
is.
Om de kinderen feestelijk te onthalen nodig zoveel mogelijk familie, vrienden broertjes en zusjes uit om bij de
huldiging aanwezig te zijn. Tijdens de avondvierdaagse zullen nu ook weer vrijwilligers mee lopen.
De begeleiders zijn goed te herkennen aan de speciale hesjes van de @rk. Ook zijn zij geïnformeerd door ons,
dus luister goed naar ze als zij instructies geven. Samen zorgen we dat het elke avond gezellig is.
Namens het gehele team,
Heel veel succes en plezier.
Dave Roelvink
Avondvierdaagse commissie
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Wijzigingen in juni in de schoolkalender
In de jaarkalender zijn een aantal activiteiten en data gewijzigd. Wilt u dit in de kalender zelf
aanpassen?
Activiteit

Oude datum

Nieuwe datum

IEP toets groep 7

19 juni

21 juni

Pre-adviesgesprekken groep 6 & 7

2 juli

9 juli

Rapportgesprekken 1 t/m 5

9 juli

16 juli

Rapport mee maar huis

6 juli vrijdag

Vrijdag 13 juli

Verjaardag van de leerkrachten

18 juli

Vrijdag 13 juli

Schoolvakanties 2018-2019
De schoolvakanties en studiedagen voor volgend schooljaar zijn vastgesteld.
Vakanties
eerste dag
laatste dag
Herfstvakantie

22-10-2018

25-10-2018

Kerstvakantie

24-12-2018

4-1-2019

Voorjaarsvakantie

18-2-2019

22-2-2019

Goede Vrijdag & 2e Paasdag

19-4-2019

22-4-2019

extra vrije vakantiedagen gr 1-4!*

23-4-2019

26-4-2019

Meivakantie groep 1 t/m 8

27-4-2019

5-5-2019

hemelvaart en vrijdag

30-5-2019

31-5-2019

Pinksteren

10-6-2019

Zomervakantie

13-7-2019

25-8-2019

*De groepen 1 t/m 4 hebben dus ruim twee weken meivakantie: van 19 april t/m 5 mei. De groepen
5 t/m 8 hebben één week meivakantie. Doordat de bovenbouw meer uren naar school gaat heeft
groep 5 t/m 8; 23 t/m 26 april geen vrij.

Nieuwe schoolbibliotheek!
Alle boeken gesaneerd en binnenkort komen de nieuwe boeken.
Wie wil er bibliotheekmedewerker worden?
Wij hebben al een aantal enthousiaste ouders die bibliotheekmedewerker willen worden! Hierbij een
oproep: meldt u zich ook aan! Op afgesproken tijdstippen (rond het halen-brengen van de kinderen)
hebben wij vrijwilligers (ouders, opa of oma enz.) nodig die kinderen begeleiden bij het uitzoeken van
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boeken en willen helpen met het uitleensysteem . U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Tjesjen.
Mailen mag ook: dir.ark@prisma-almere.nl.
Wist u dat…






er schoolkorfbal, bliksemstage en een leuk schoolreisje is geweest en dat er foto’s op
facebook staan?
het TV programma Checkpoint op school is geweest?
de kleutergroepen nieuwe “schoolborden-tablets” hebben?
wij het erg waarderen dat een ouder en een opa het lege lokaal hebben geschilderd
en daarbij de kasten voor onze nieuwe bibliotheek in elkaar gezet hebben?
Wij nu wachten op de nieuwe boeken?

