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Personeelsmededeling
Per 1 augustus stopt juf Bea met haar werkzaamheden op de Torenuil. Na vele jaren werken
heeft zij ervoor gekozen om het wat rustiger aan te gaan doen. In schooljaar 2018-2019 worden
haar werkzaamheden overgenomen door de bouwcoördinatoren.
Natuurlijk gaan we ook nog afscheid nemen van juf Bea maar daarover hoort u later meer.
Afwezigheid in verband met schoolkamp
Volgende week gaat groep 8 op schoolkamp. Juf Dianne gaat mee. Haar groep wordt
overgenomen door Jolanda Halsema en Irene Coenen. Ine Vermeer, Gerry Weijenberg en Elly
Wargerink gaan ook mee op kamp. We hopen dat u vragen voor hen kunt opsparen tot na het
kamp. Voor zaken die niet kunnen wachten tot na het kamp, kunt u terecht bij juf Bea of juf
Joyce.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Met ingang van 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
kracht. De AVG geldt voor alle ondernemingen binnen Europa die persoonsgegevens verwerken
en dus ook voor scholen
Een bovenschoolse werkgroep van Stichting Robijn is hard aan het werk om Robijn en haar
scholen AVG-proof te maken. Om juridisch te voldoen aan de AVG zijn door een gerenommeerd
advocatenkantoor, gespecialiseerd in onderwijs, formulieren en protocollen ontwikkeld. Deze
voldoen juridisch aan de AVG en zijn en worden nog steeds aangepast aan de situatie van
Robijn.
Alle activiteiten waarbij gegevens verwerkt worden, zijn inmiddels in een register samengevat.
Daarnaast is een aantal documenten opgesteld, zoals een privacyreglement. Die kunt u
hieronder downloaden en inzien.
Met de zomervakantie in het vooruitzicht, hebben we besloten om bij de start van het nieuwe
schooljaar (2018/2019) ouders om de benodigde toestemmingen te vragen. Op de website van
Stichting Robijn, vindt u een link naar de Privacyverklaring en het Privacyreglement.
http://www.stichtingrobijn.nl/over-robijn/privacy/
Schuur
De reparatie aan de schuur is nu bijna klaar. We hopen dat we er volgende week weer in
kunnen en de obstakels van het plein weg zijn.
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1
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Oud papier inzameling
Schoolkamp Cluster 8
Sportdag Cluster 3-4
Kunst Centraal: Cluster 5 voorstelling in het theater
Inzameling DARA Europe

14
15
11 t/m 14
11 t/m 22
21

juni
juni
juni
juni
juni

Vakanties 2017-2018
Zomervakantie

3e Festival
Studiedag, alle kinderen vrij (Suikerfeest)
Avondvierdaagse
Entreetoets Cluster 7
Kunst Centraal, Cluster 3-4: Troubadour op het plein.

zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus

Studiedagen 2017-2018
Vrijdag 15 juni
Vrijdag 13 juli voorafgaand aan de Zomervakantie
School T-shirts
In de webshop van gymspullen.nu kunt u schoolshirts per stuk bestellen.
Het shirt is gemaakt van 100% polyester en bevat het schoollogo aan de voorkant én de
schoolnaam op de achterkant. U kunt het shirt voor uw zoon/dochter bestellen op de volgende
pagina: https://www.gymspullen.nu/onze-scholen/de-torenuil. Bestellingen die op werkdagen
vóór 22:00 gedaan worden, zullen de volgende dag afgeleverd worden.

