
In de afgelopen week waren er de Koningsspelen: allereerst op
dinsdag 20 april bij Roda, voor de groepen 5,6 en 7.

Op vrijdag 23 april voor de onderbouwgroepen in en
rondom onze eigen school, verzorgd door de eigen
leerkrachten………...

…..en voor groep 8 had
vakleerkracht

meester Tommi ná de eind-CITO een sportochtend voorbereid!

We kijken terug op mooie feesten, met zon én in de eigen bubbel!

Gebruik van Google op de Voilascholen
(Doordat ons ouderbulletin wat later verschijnt dan verwacht is dit al wat verouderd
nieuws, desondanks plaatsen we het hier toch conform de afspraak hierover binnen
heel Voila)
Vorige maand was er veel nieuws over het gebruik van Google G Suite (Google for
Education)  in het onderwijs. De Voilascholen maken allemaal gebruik van dit
systeem. Er is uit een onderzoek (DPIA) naar voren gekomen dat er bepaalde
privacyrisico's kleven aan het gebruik van dit systeem. De onderzoekers zijn samen



met Google en de Autoriteit Persoonsgegevens in gesprek over de noodzakelijke
oplossingen.
De uitkomsten van dit onderzoek geeft voor ons geen aanleiding om op stel en
sprong te gaan stoppen met het gebruik van Google G-Suite. De verwachting is dat
Google aanpassingen gaat doorvoeren waardoor de de geconstateerde risico's
worden weggenomen. Dit is ook het advies van Cloudwise (onze
netwerkbeheerder) en van Sivon de landelijke belangenbehartiger van
onderwijsbesturen op het gebied van ICT.  Zie hiervoor de blog van Cloudwise en
de veelgestelde vragen DPIA Google van Sivon.
Als Taskforce AVG van de stichting Voila zullen we deze ontwikkelingen op het
gebied van privacy en informatiebescherming nauwlettend blijven volgen en daar
adequaat op in spelen.
Met vriendelijke groet,
Wilbert Koelewijn, namens de Taskforce AVG stichting Voila

Ons nieuwe gebouw: verhuizen en overbruggen
De aangekondigde digitale ouderavond moest -door mijn afwezigheid de afgelopen
weken- verschoven worden maar zal nu plaatsvinden op dinsdagavond 18 mei. We
willen u als ouders ook op deze manier meenemen in ons proces op weg naar het
nieuwe gebouw, naast de schriftelijke informatie in de nieuwsbrieven die u er op
gezette tijden over ontvangt. In de parro gezinsgroep en/of via de mail ontvangt u
na de meivakantie een link om in te loggen bij dit informatiemoment en een agenda
van die avond.
In dezelfde periode hopen we u ook te informeren over “welke groepen komen waar
te zitten?” Alle uitspraken daarover zijn sterk afhankelijk van de
groepenverdeling/groepssamenstelling op beide scholen, die net als ieder
schooljaar precies in deze periode verkend en gemaakt worden. Ook andere
praktische informatie zoals bijvoorbeeld start- en eindtijden van de beide gebouwen
zullen na de meivakantie zo gauw dat mogelijk is, met u gedeeld worden. Wij
snappen dat u het fijn vindt daar spoedig duidelijkheid over te hebben, en we doen
er achter de schermen alles aan om dat voor elkaar te krijgen! De informatie met de
groepenverdeling waarin ook vermeld staat welke leerkracht(en) in het schooljaar
2021-2022 de groep van uw kind begeleidt/begeleiden,
wordt net als ieder schooljaar uiteindelijk eind juni met u
gedeeld.

Vakantierooster 2021-2022
Voor alle Voila-scholen geldt hetzelfde vakantierooster. Het vakantierooster is
inmiddels vastgesteld.

https://cloudwise.nl/onderzoek-dpia-naar-veiligheid-van-google-workspace-for-education/
https://www.sivon.nl/actueel/veelgestelde-vragen-dpia-google/


Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 07 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Pasen 15 t/m 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 067 mei 2022 (hierin vallen ook Koningsdag en 5 mei)
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022

Daarnaast zullen er nog een aantal studiedagen voor het hele team ingepland
worden, waarop onze leerlingen vrij zijn. Deze worden op de schooljaarkalender
bekend gemaakt die in de laatste week van dit schooljaar met u gedeeld wordt.

De schoolfotograaf komt!
Ik realiseer me dat we wel hadden laten weten dat de fotograaf dit
jaar later kwam maar nog niet de juiste datum hadden
gecommuniceerd. We hebben een schoolfotograaf gevonden die
volledig coronaproof onze leerlingen op de foto komt zetten, en wel op
vrijdag 4 juni. Het kan zijn dat er uitloop nodig is op maandag 7 juni.

Na de meivakantie spreek ik alle ins- en outs door met de fotograaf en volgt de
definitieve dagindeling, welke groep wanneer, broertjes/zusjes, hoe etc…… Maar
noteert u deze data alvast in uw agenda!

Jarigen op de Hobbit in deze én afgelopen periode

APRIL
01 Mick van Dijck groep 4
01 Bas van der Meer gr 1-2A
05 Roan Fleer groep 1-2B
05 Marjam Tarafdaar groep 5
07 Sanne Esko groep 7
10 Ronan van Buuren gr.  6
12 Tristan Mucha groep 1-2B
12 Tristan Versteeg groep 7
13 Djalila Hodzic groep 1-2B
14 Beau de Jong groep 6
15 Kim Hesp groep 5
16 Jens de Haas groep 7
19 Caroline Kersch groep 5
19 Aiden Oflaz groep 1-2A
20 Romée Telnekes gr.  1-2A

MEI
04 Rania Bouzia groep 6
05 Mads Gravemaker groep 3
09 Yuvi Ramlal groep 1-2A
12 Kyan Boersen groep 1-2B
16 Nour Bouzhar groep 4
16 Maud Schermer Voest gr. 4
21 Beau van Driel groep 3
22 Timo den Haak groep 4
23 Menno Epskamp groep 8
29 Amar Skopic groep 4
30 Emma Klomp groep 5
31 Roëlle van Goor gr. 1-2B



22 Jelle Heetebrij groep 6
23 Sem Telnekes groep 6
28 Joris van Dijck groep 1-2A

Het volgende ouderbulletin verschijnt begin juni


