Nieuwsbrief IJburg 2 februari 2018

Agenda
Maandag 5 februari en
dinsdag 6 februari
Studiedagen,
alle kinderen zijn vrij

Onze leerkrachten krijgen binnenkort de beschikking over een eigen schooltelefoon. Hiermee
kunnen zij u een WhatsApp-bericht sturen en u
eventueel van belangrijke informatie voorzien.
Als u WhatsApp gebruikt kunt u dus binnenkort
van de leerkracht van uw kind een WhatsAppbericht ontvangen.
Vacatures medezeggenschapsraad
Onze medezeggenschapsraad
(MR) heeft binnenkort vacatures voor de oudergeleding.
De medezeggenschapsraad is
een wettelijk ingestelde
raad. Hierin kunnen ouders
en leerkrachten meedenken
over het beleid van de
school.
De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel
eens een beslissende rol in
beleidszaken.
Wilt u meer weten over het
werk van de medezeggenschapsraad bij ons op school
of wilt u zich beraden lid te
worden van de MR, neemt u
dan contact op middels het
volgende e-mailadres:
mr@sbospectrum.nl

James Wattstraat 10
Erich Salomonstraat 432
I: www.sbospectrum.nl

Verscherpte privacyregels
Het Europees parlement stemde in april 2016 in met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De
nieuwe regels gelden vanaf
mei 2018 in de hele Europese
Unie en geven leerlingen en
ouders meer controle over hun
persoonsgegevens. Dit betekent o.a. dat de school fotoen filmmateriaal van uw kind
niet mag publiceren zonder uw
uitdrukkelijke toestemming,
zoals bijvoorbeeld in deze
nieuwsbrief. Binnenkort komen
wij bij u op dit onderwerp terug.
Schoolkamp
Denkt u aan de betalingen voor
het schoolkamp. Binnenkort
ontvangt u een persoonlijke
brief hierover.
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1097 DM Amsterdam
1087 JA Amsterdam
E: info@sbospectrum.nl




Maandag 26 februari
t/m 4 maart
Voorjaarsvakantie, alle
kinderen zijn vrij
Maandag 5 maart
Start project “bouwen”
Donderdag 15 maart
OPP-besprekingen
met de ouders

Maandag 5 februari en
dinsdag 6 februari is uw
kind vrij vanwege twee
aaneensluitende studiedagen. Op woensdag
7 februari wordt uw kind
weer op school verwacht.
De volgende nieuwsbrief
verschijnt op 23 maart 2018

Tel: 020 - 462 76 20
Tel: 020 - 692 46 58

