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Nieuwe uitdaging  

Juf Majorie heeft een nieuwe baan! Per 1 januari 2020 zal zij starten als directeur van 

basisschool Daalhuizen in Velp, na ruim 11 jaar neemt zij afscheid van Het Jongleren. Wij 

vinden het ontzettend jammer dat zij weggaat maar begrijpen haar keuze.  

Wij wensen Majorie heel veel succes met haar nieuwe baan en zullen voor de kerstvakantie 

afscheid van haar nemen. Het is nu nog onduidelijk wie Majorie gaat vervangen, op dit 

moment zijn we daar druk mee bezig. Als er duidelijkheid komt m.b.t haar vervanging en 

haar afscheid laten wij dit natuurlijk meteen weten.  

 

Thema Kleding & Sport 

Komende week starten we met het thema Kleding en Sport. 

Tijdens dit thema willen we van iedere woensdag een bijzondere dag passend bij het thema 

maken. Daarom hebben we voor iedere woensdag een 'haar- of kledingvoorschrift' voor zowel 

de kinderen als de leerkracht. Zie onderstaand schema. We kijken er al naar uit! 

● woensdag 13 november gekke harendag 

● woensdag 20 november favoriete kleding 

● woensdag 27 november sportkleding 

● woensdag 11 december pyjama/ chill kleren 

● woensdag 18 december verkleedkleren 

● (donderdag 19 december feestkleding naar het kerstdiner) 

●  

Voor in het kunstatelier zijn wij nog op zoek naar: 

- oude kledingstukken/schoenen om te pimpen 

- sokken 

- wol 

- lege verpakkingen (doosjes) 

- oude kranten 

- tijdschriften/modebladen, glossy’s 

- plastic tassen 

- kant 

- knopen 

- kralen 

- lint 

- witte of lichtgekleurde lakens 

- kleding catalogus 

Materialen graag inleveren bij juf Hanneke (ma t/m vrij) of meester Kevin (woe t/m vrij) 

 

- oude sportkleding voor materiaalonderzoek in het atelier wetenschap- en techniek 

Graag inleveren bij juf Karin 

 

 



Beste ouders, 
 
Wij (Zenaide, Nina, Annelieke en Liselotte uit groep 7A) 
willen een kledinginzamelactie beginnen voor jong en 
oud.  
Wij hebben al een heel plan bedacht. Zoals waar de 
kleding naar toe gaat (Het gaat naar kledingbank 
Arnhem e.o.). De kleding gaat naar arme gezinnen die 
zelf hun kleding (zelf) niet goed kunnen betalen.  
Je kan je kleding inleveren op 8 nov., 15 nov., 22 nov., 29 
nov., 6 dec. en 13 dec. bij de juf of meester inleveren. 

 

Dit soort kleding kun je allemaal inleveren. 
 

● Alle kinderkleding t/m maat 176. 
● Kinderschoenen en laarzen. 
● Linnengoed en beddengoed. 

(Alle kleding moet heel en schoon zijn). 

 

 
 

 

 



Brief toestemmingsverklaring 

 

Aan alle ouders/verzorgers,  

 

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames 

worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, 

schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien 

zijn. 

 

In het kader van professionalisering van leerkrachten worden er opnamen van lessen 

(momenten) en activiteiten gemaakt. Dit gebeurt allemaal in een afgeschermde omgeving. 

Na het gebruik voor professionaliserings doeleinden worden deze verwijderd.  

 

Naar aanleiding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hebben wij onze 

toestemmingsverklaring ten aanzien van het gebruik van beeldmateriaal van leerlingen onder 

de loep genomen. Wij hebben u eind mei ook over de AVG geïnformeerd. 

 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor 

leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van 

leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van 

foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u bijvoorbeeld niet wilt dat 

foto’s van uw kind op internet verschijnen. 

  

Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van 

beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Uiteraard kunt u ook geen toestemming 

geven. De link voor de toestemmingsverklaring wordt via een aparte mailing 

verspreid. Wilt u de toestemmingsverklaring invullen Als u meerdere kinderen op 

school heeft, kunt u indien u dat wilt voor elk kind een apart formulier invullen. 

U gebruikt de link dan meerdere malen. 

 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden 

gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De 

school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook 

terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

  

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere 

leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis 

bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. 

  

U kunt natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook kunt u wanneer 

u nu geen toestemming geeft op een later moment alsnog toestemming geven. U kunt in dat 

geval contact opnemen met ondergetekende. Het is handig om een kopie van uw 

toestemmingsverklaring voor uzelf te bewaren, zodat u later ook nog weet waar u 

toestemming voor gegeven hebt.  

  

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Het JongLeren 

Jack van der Beek  



 
Deelnemers gezocht voor wetenschappelijk onderzoek 

Het Donders Instituut (onderdeel van de Radboud Universiteit) is op zoek naar enthousiaste 

kinderen van 8 t/m 10 jaar oud die het leuk en interessant vinden om mee te doen met 

wetenschappelijk onderzoek. Hier willen we onderzoeken wat eten met je hersenen doet en 

met hoe je de weg vindt. Om dit te onderzoeken vragen we je ouders een vragenlijst in te 

vullen over jouw eetgewoontes en 

gebruiken we een leuk computerspel waarin je opdrachten uitvoert in een virtuele stad. Dit 

zul je vijf dagen achter elkaar, een half uur thuis spelen. Voor en na de training kijken we 

naar je hersenen terwijl je het spel in een MRI-scanner speelt, een apparaat waarmee we 

plaatjes kunnen maken van je hersenen. Zo kunnen we kijken of er wat veranderd is in je 

hersenen door het spelen van het spel!  

Lijkt het je leuk om mee te doen of heb je vragen over het onderzoek? Neem dan contact op 

met ons door te mailen naar ‘spacelearning@donders.ru.nl’ voor meer informatie.  

 


