
 

 

 
 
 
 

In deze editie: 
 AVG en privacy 
 100 dagen feest 
 Overblijfoproepkrachten gezocht! 
 Schoolschaken 
 Kind op maandag  

 
Voor in uw agenda: 

 2 t/m 6 maart:           hoofdluiscontrole 
 woensdag 4 maart:   08.30 uur: gebedsgroep ouders 
 dinsdag 10 maart:   15.00 – 16.30 uur: kijk wat ik doe middag groep 1 t/m 8 
 dinsdag 10 maart:   20.00 uur: MR-vergadering 
 donderdag 12 maart: 15.00 – 16.30 uur: kijk wat ik doe middag groep 3 t/m 8 
 vrijdag 13 maart:   het nieuwe Wegwijzertje wordt verstuurd  

Uiteraard vindt u alle activiteiten ook in Parro! 
 
 
AVG en Privacy 
Als school maken wij af en toe foto’s waarop ook uw kind kan staan. Deze foto’s 
gebruiken wij vervolgens voor onze social media of worden met u gedeeld via Parro.  
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij al 
gevraagd om uw toestemming om deze foto’s te mogen gebruiken. In Parro heeft u 
dit  aan kunnen geven. Heeft u dit nog niet gedaan, wilt u dit dan nog doen?  
Daarnaast hebben wij een nieuwe categorie toegevoegd: plaatsing van een foto in de 
krant en/of huis-aan-huisblad. Wilt u hier uw voorkeur ook van aangeven?  
U gaat als volgt te werk: in Parro gaat u naar het tabblad “instellingen”. Tik op “privacy 
voorkeuren”. U kunt vervolgens per kind aangeven wat uw voorkeuren zijn, door op het 
potloodje achter de naam van uw kind(eren) te klikken.  
Tot slot willen wij u laten weten dat wij bij publicatie nooit de volledige namen van uw 
kind(eren) zullen vermelden (hooguit de voornaam) zonder uw toestemming.  
 
 
Overblijfoproepkrachten gezocht 
Het team van onze vaste overblijfkrachten is op zoek naar enkele ouders  
die af en toe zouden mee willen draaien als oproepkracht. Soms kan een 
vaste overblijfouder niet aanwezig zijn en om dat toch het overblijven 
goed te kunnen organiseren, is het fijn om een beroep te kunnen doen op 
oproepkrachten. Uiteraard krijgt u hier een financiële vergoeding voor.  
Zou u hiervoor beschikbaar zijn, wilt u dan contact opnemen met onze 
overblijfcoördinator, Jolanda Boukari, via j.boukari@chello.nl  
Dank u wel alvast! 
 
 
100 dagen feest 
Vorige week woensdag was het een feestdag in groep 1 en 2! Vanaf de zomervakantie 
hebben de kinderen elke schooldag geteld precies op woensdag 12 februari kwamen de 
kleuters voor de 100ste keer naar school! En dus: tijd voor een 100-feest! Iedereen is ten 
slotte nu 100 dagen slimmer. Sommige kinderen brachten 100 blokjes of 100 snoepjes 
mee. Er werd een toren gebouwd met 100 plastic bekertjes en met 100 kaplablokjes. 

21 februari 2020 



PCBO De Wegwijzer – Eburonenstraat 48 – 7312 JR – Apeldoorn – 0553554624 
wegwijzer@pcboapeldoorn.nl – www.wegwijzer.pcboapeldoorn.nl 

 

Uiteraard was er ook feestversiering: er werden 100 vlaggetjes gekleurd. Wat een 
gezellig feestje was het! 
 

         
 
 
Schoolschaken 
Wauw! Het team van De Wegwijzer heeft zich als 6e van Apeldoorn geplaatst voor de 
oostelijke kampioenschappen op 21 maart aanstaande! De aspiranten (Olaf, Tirza, Eline 
en Michelle) zijn 6e geworden en gaan door naar de volgende ronde!  
De starters van onze school (Azad, Fevzi, Kerem, Furkan, Emir, Yunus en Samed) zijn 2e 
en 6e geworden! Goed gedaan allemaal, we zijn trots op jullie! 
 

     
 
 
Kind op Maandag 
2 maart – 6 maart: Jouw taak voor vandaag 
Jezus geeft zijn leerlingen een bijzondere taak: ze gaan op weg om over Gods koninkrijk 
te vertellen. Later geneest Jezus op sabbat een man met een verschrompelde hand. Is 
dat wel een taak voor deze dag? Jezus vertelt ook over de zaaier. Zoals zaad in goede 
grond kan groeien, kan Gods liefde ook groeien als wij mensen het goed ontvangen.  
 
9 maart – 13 maart: Als het donker wordt 
Aks het donker wordt vragen de leerlingen zich af waar ze eten kunnen kopen voor de 
vele mensen die bij hen zijn. Jezus vertrouwt op God, dat is meer dan genoeg. Later in 
de nacht komt hij over het water naar de leerlingen toe. Petrus weet dat Jezus de 
Messias is. Jezus vertelt dat het donker zal worden, dat hij moeilijke dingen zal 
meemaken.  
 
 

Wij wensen u een fijne voorjaarsvakantie! 
Graag tot maandag 2 maart! 

 


