30 april t/m 13 mei

Bloemstukken
Abonnementen
Bloemenbesteldienst
Bruidswerk
Rouwwerk
Huijgensstraat 53
3131 WK Vlaardingen
010 - 4344940
06 - 48119034
mbouhuizen@gmail.com

Communicatie verbeteren of beter zichtbaar worden met
uw bedrijf of organisatie? Jozet ondersteunt u graag.
Jozet | Krachtige communicatie
Jozet Niehof
M 06- 38 38 57 49
W www.jozet.nl

Nieuwsbrief

Vakantie

Beste ouders,
De nieuwsbrief van de Vlaardingse Dagschool Erasmus wordt
vernieuwd en gedigitaliseerd. Via
Mailchimp (nieuw programma)
ontvangt u rechtstreeks de
nieuwsbrief in uw mailbox. Hiervoor hebben wij uw juiste email
adres nodig. Voor het ontvangen
van de nieuwsbrief kunt u zich
inschrijven op onze website. Na
de meivakantie krijgt u hier meer
info over. Tot de zomervakantie
zullen we de nieuwsbrief tijdelijk
ook op papier nog meegeven.
Ik wens u en de kinderen een fijne vakantie toe en tot ziens op
maandag14 mei!

Vrijdag 27 april is de eerste vakantiedag en op 14 mei worden de
kinderen weer op school verwacht

Met vriendelijke groet,
Nuriye van Gelderen
(Interim directeur)

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

16 mei Circusdag
Woensdag 16 mei zijn alle groepen de hele dag in de weer om
een circusvoorstelling te geven.
Onder leiding van de circusschool
leren de kinderen allerlei circus
acts. Om 13.00 uur zal een spetterende uitvoering zijn. Alle ouders
en belangstellenden zijn van harte
welkom om te komen kijken.

AVG
Per 25 mei aanstaande treedt de
wet AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) in werking. Deze is vooral gericht op het
verder beschermen van de Privacy
van u als ouders, van onze leerlingen
en van medewerkers. Wellicht
heeft u hierover al gehoord in het

nieuws of via uw werkgever. Deze wet geldt
voor alle organisaties en stichtingen binnen Europa en dus ook voor onze school.
Wij zijn druk bezig om ervoor te zorgen dat wij
voldoen aan deze nieuwe wetgeving en richten
ons op de volgende speerpunten:
1) Bewustwording – het gehele team heeft een
training bewustwording gedaan en is op de
hoogte
van
de
nieuwe
regels
die gelden voor Privacy.
2) Borging – er is een privacy reglement en IBP
(informatiebeveiliging en privacy) beleid opgesteld. Deze is besproken in de GMR en wordt
binnenkort gepubliceerd op de website.
Binnenkort wordt ook een sociaal media protocol en een protocol voor datalekken opgesteld
voor alle scholen en locaties van Wijzer.
3) Transparantie – U als ouders maar ook onze
medewerkers worden op de hoogte gebracht
van de acties en afspraken die zijn gemaakt
om goed voor uw Privacy te zorgen.
U ontvangt voor de zomervakantie een kort
overzicht met de wijzigingen, zodat u weet wat
wij met uw gegevens mogen doen. Verder wordt
u op de hoogte gehouden via de nieuwsbrieven,
website en straks de schoolgids.

Peuternieuws
Meivakantie van 27 april t/m 11 mei.
Maandag 14 mei zijn de kinderen weer van
harte welkom.
We starten dan het thema CIRCUS.
Onze jarigen:
Shayandra
7 mei
Dominique 9 mei

4 jaar.
4 jaar.

Jarigen
2 mei
6 mei
6 mei

Yasmin
Salim
Mads

6 jaar
9 jaar
8 jaar

Schoolfruit
Wij verzoeken alle ouders de kinderen een fruitig pauzehapje mee te geven.

Data om alvast te noteren
21 mei Vrij i.v.m. Pinksteren

