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Geachte ouder(s), verzorger(s),
Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Deze privacywetgeving geldt vanaf die datum binnen de hele Europese Unie.
CNS Nunspeet beheert veel persoonlijke gegevens waarop de AVG van toepassing is. Met het
oog daarop hebben we met de aangereikte middelen van Kennisnet beleid ontwikkeld,
vastgesteld en gecommuniceerd naar de scholen. In het verlengde daarvan is een
privacyreglement opgesteld.
De privacywetgeving is een duurzame aangelegenheid. Daarom zijn meerdere
functionarissen aangewezen binnen CNS Nunspeet om de privacy steeds goed te
waarborgen. Het algehele toezicht daarop gebeurt door een aan te stellen Functionaris
Gegevensbescherming.
We zorgen dat de interne processen privacy proof zijn en we zorgen dat de organisaties met
wie we samenwerken de privacy kunnen garanderen. Het betekent ook dat we ouders
zullen vragen wanneer gebruik van persoonlijke gegevens wel of niet gewenst is. Dit kan
gaan over uiteenlopende zaken als foto’s op de website en het verstrekken van
adresgegevens van klasgenoten.
Voor ouders en andere betrokkenen is het privacybeleid en het privacyreglement van CNS
Nunspeet te vinden op de website. In alle schoolgidsen wordt daarnaar verwezen.
Het werken aan verbetering van de privacy vergt een hele inspanning vanuit de organisatie.
Tegelijk onderschrijven we het belang van veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van
persoonsgegevens. We hopen daarbij op de medewerking van zowel personeel als ouders.

Schoonmaakavond / klussen
Volgende week donderdag 5 juli willen we weer graag met behulp van ouders de
schoolschoonmaken. We willen op deze avond van 19.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur de
school eens extra goed schoonmaken. Voor kleine klusjes in en om school zoeken we ook
enkele (handige) vaders. Oudere broers en zussen zijn, evenals kinderen van groep 8,
van harte welkom om te komen helpen. Een aantal ouders hebben zich al opgegeven,
maar we kunnen er nog wel een aantal gebruiken. Als u zich nog niet hebt opgegeven
kunt u dat via de mail doen.
Neemt u dan ook een emmer, een doekje en eventueel een stofzuiger of waterkoker mee?
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Vossenjacht woensdag 11 juli
In de laatste schoolweek willen we op woensdag een vossenjacht door de wijk houden. De
kinderen van groep 8 lopen dan als vos verkleed door de wijk. Alle andere kinderen lopen in
groepjes door de wijk om de vossen te zoeken. We willen u hierbij vragen of u een
groepje kinderen wilt begeleiden van 9.15uur tot 10.30uur.
U kunt per mail antwoorden of u mee wilt doen! De vossenjacht kan alleen doorgaan bij
voldoende aanmeldingen.

Groep 8 verlaat de Da Costaschool met een spetterende opvoering van
musical ‘Bende op de camping’.

Op dinsdag 10 juli neemt groep 8 afscheid. ’s Avonds zal er de spetterende musical “Bende
op de camping”, worden opgevoerd. Veel succes!! We wensen jullie alvast een fijne
vakantie en een goede tijd toe op het voortgezet onderwijs en kom nog eens langs! Het ga
jullie goed en we willen jullie Gods zegen meegeven voor de toekomst!!

Voorstelling musical groep 8
Over twee weken, vrijdagmorgen 6 juli, 10.30uur gaan groep 1, 2 en 3, de musical van
groep 8 bekijken.Dinsdagochtend 10 juli, 10.30 uur wordt de musical opgevoerd voor de
groepen 4 t/m 7. Oud leerlingen en andere belangstellenden zijn beide ochtenden van
harte welkom! De opa’s en oma’s worden speciaal uitgenodigd om op donderdagochtend 5
juli om 10.30 uur de musical bij te wonen. Van harte welkom!

Kijken in de volgende klas.
Op woensdagmorgen 11 juli gaan de groep 1 t/m 3 een kijkje nemen in hun nieuwe klas.
Dit zal gebeuren na de pauze!

Overblijfgelden
De bedragen voor het overblijven worden verhoogd. De reden daarvan is dat de kosten
hoger zijn dan de baten. Vanaf het nieuwe schooljaar is de prijs voor een strippenkaart
voor 10 keer overblijven € 15,00. 30 keer overblijven bedraagt € 40,00 en één enkele
keer overblijven € 2,00. De strippenkaarten die nog in gebruik zijn, mogen gewoon eerst
opgemaakt worden.

Zending

Deze mannen zijn bezig een zandbak aan te leggen bij hun schooltje. Deze is o.a. betaald
van ons vorige zendingsproject waar we als school voor gespaard hebben: IBES in Tanzania
waar Michiel en Marlinda Vierhout zich voor inzetten.
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Singout:
Op de laatste schooldag (vrijdag 13 juli) willen we weer het schooljaar afsluiten met een
sing-out op het schoolplein. We hebben dit jaar opnieuw ervaren dat de Heer ons in alle
omstandigheden heeft willen zegenen. Daarom willen we het schooljaar afsluiten met een
sing-out, om samen Hem te loven en prijzen. We willen graag om 8.30 uur beginnen. U bent
van harte uitgenodigd om er bij aanwezig te zijn. We sluiten de school om 11.00 uur!

Hulpouders bedankt:
Het is lastig om een ieder persoonlijk te
bedanken voor alles waarbij u ons het
afgelopen jaar hebt geholpen. We lopen
dan de kans dat we mensen zouden
vergeten. We willen langs deze weg
iedereen bedanken die op welke manier
dan ook ons heeft geholpen in het
afgelopen schooljaar. We hopen dat we ook
volgend jaar weer op jullie mogen rekenen!

Gefeliciteerd
Niels en Daan van den Broek hebben een zusje gekregen. Zij heet Dana. Ook Lysanne en
Roselyn van den Hardenberg hebben een zusje gekregen. Zij heet Jinte. Allen van harte
gefeliciteerd. We wensen beide families Gods zegen toe in de opvoeding van beide baby’s.

Agenda
5 juli: Schoonmaakavond
9 juli: Kinderen vrij/spreekuur
10 juli: Afscheid groep 8
11 juli: Vossenjacht
13 juli: Sing out,
13 juli: Kinderen op 11.00uur vrij

met vriendelijke groet,
personeel Da Costaschool
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