Schooljaar 2017-2018

Koerier 13, 6 april 2018

e-mail info@augustinusschool.nl
Website: www.augustinusschool.nl
e-mail ouderraad: or@augustinusschool.nl
e-mail medezeggenschapsraad: m.egberts@augustinusschool.nl

Agenda:
10 april
11 april, ouderavond
15 april
16 april
16 t/m 19 april, groep 8
20 april tot 12 uur
21 april t/m 5 mei

Buitenlesdag
Voorstelling: Dat schiet lekker op!
Kidsrun
Streetwise
Eindtoets PO
Koningsspelen
Meivakantie

Geachte ouders en verzorgers,
Welkom: Damian, Sam, Jesse, Marly. We wensen jullie een gezellige tijd op de
Augustinusschool!

Participetje

LAATSTE KAARTEN voor de FANTASTISCHE show ‘DAT SCHIET LEKKER OP ZO!’ op
11 april.
De spectaculaire start van het traject PARTICIPETJE is al volgende
week. De laatste kaarten voor de show ‘dat schiet lekker op zo’ kunt u
nu nog krijgen door u aan te melden via de leerkracht van uw kind met
het antwoordformulier of via de Parro-agenda. Dus, meldt u aan het
MIS HET NIET!

Voor wie: voor ouders
Wanneer: woensdag 11 april
Waar:
het theater in het St Aloysius College , Schapenkamp 200,
Hilversum
Hoe laat: 19:45 – 20:45 uur
Kosten: Gratis!
Buitenlesdag
Dinsdag 10 april is de nationale buitenlesdag. Normaal gesproken geven wij de
lessen gewoon binnen in het leslokaal. Maar op deze dag zullen we een of twee

lessen buiten op het plein gaan uitvoeren. Dat kan bijvoorbeeld een reken- of
taalactiviteit zijn of een les over de natuur. Het weer moet natuurlijk wel meewerken.
Schoolvoetbal
Afgelopen zaterdag is het schoolvoetbaltoernooi gespeeld. Bij 7 verschillende
voetbalclubs in Hilversum, Loosdrecht en 's Graveland zijn 's ochtends en 's middags
poulewedstrijden gespeeld. Kinderen van
de Augustinusschool waren met 10 teams
ook goed vertegenwoordigd. Er is fanatiek
gespeeld,
waarbij
wedstrijden
zijn
verloren, gelijk gespeeld en er is ook veel
gewonnen. Alleen de teams die eerste
werden in hun poule mochten naar de
poulefinale. Het team van groep 4a en het
2e team van groep 3 hebben beiden de
poulefinale gespeeld, helaas hebben zij
deze allebei verloren. Het team van groep
4b stond ook in de poulefinale en zij zijn 1e
geworden! Gefeliciteerd!
Streetwise
Op maandag 16 april komt ANWB Streetwise op school. Dit is een spannend
verkeersprogramma. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool beter
om te gaan met het huidige verkeer. In verschillende praktijklessen leren de kinderen
over het gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid. ANWB
Streetwise bestaat uit 4 onderdelen:

ü In Toet toet leren de kinderen van groep 1 en 2 in de speelzaal
verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig oversteken. Daarnaast
wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.
ü Tijdens Blik en klik leren de kinderen van groep 3 en 4 in de gymzaal over
veilig oversteken. Het belang van het dragen van de gordel en gebruik van
een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele
elektroauto.
ü Hallo auto leert de kinderen van groep 5 en 6 over de remweg van een auto
en de invloed van reactietijd op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats op
de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het
belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt
in deze les aan bod.
ü Trapvaardig tenslotte traint de kinderen van groep 7 op het schoolplein in
praktische fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over een uitdagend
parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware
rugzak op. Hiermee worden de kinderen voorbereid op het zelfstandig
fietsen naar de middelbare school.
Koningsspelen
Op vrijdag 20 april zullen Koningsspelen op de Augustinus plaats vinden. De dag

start om 08:30 uur met een koningsontbijt (de school verzorgt dit ontbijt)
vervolgens is een gezamenlijke opening op het plein. De kinderen gaan gedurende
de dag verschillende sportactiviteiten uitvoeren waarvan er een aantal gegeven
worden door sportverenigingen. De kinderen mogen in passende kleuren (oranje of
rood/wit/blauw) naar school komen. Alle kinderen zijn deze dag om 12:00 uur uit
en dat is gelijk de start van de meivakantie.
Gegevensbescherming en privacy
Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing zijn. Dat betekent dat scholen veel meer aandacht moeten besteden
aan bescherming van gegevens en privacy van leerlingen, ouders en medewerkers.
Binnen Alberdingk Thijm Scholen wordt al langere tijd gewerkt aan de vereiste
veiligheid van onze systemen. Daarnaast zijn er extra maatregelen die scholen
moeten nemen. We streven ernaar om voor 25 mei 2018 op zoveel mogelijk
punten aan de AVG te voldoen.
Voor ouders met leerlingen tot 16 jaar en leerlingen vanaf 16 jaar is een van de
maatregelen dat zij toestemming geven voor opslag en/of gebruik van
beeldmateriaal waarop leerlingen herkenbaar staan afgebeeld. U ontvangt hiervoor
binnenkort een formulier waarmee we u om die toestemming vragen.
RobotWise
De Augustinusschool doet mee aan de BankBattle 2018. Dit is een wedstrijd
waarbij kinderen op een leuke, speelse manier kennis maken met technologie van
nu en de toekomst. RobotWise verzorgt in de meivakantie speciale dagen met dit
onderwerp. Misschien een leuk idee om aan deel te nemen. Meer hierover in de
bijgevoegde flyer.

Volgende Koerier verschijnt op 18 mei 2018

