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Vorige week heeft u een kerstspecial ontvangen.
Meerdere mensen hebben gereageerd dat dit format
veel beter te lezen was dan de versie met de drie
kolommen. Vooral bij het lezen op een mobiele
telefoon is het veel prettiger. Omdat wij het natuurlijk heel fijn vinden als iedereen de tijd neemt
om onze nieuwsbrief te lezen zullen wij er ook rekening mee houden dat deze in een prettig
format aan u verstuurd wordt.
Voortaan dus gewoon alle tekst onder elkaar!

Personeel
Deze week kwam er voor het team van De Bosbouwers en de ouders en leerlingen van groep 5/6
een vervelend bericht. Juf Jessica gaat ons verlaten. Zij werkt al enige tijd, naast haar uren voor de
klas, als rekenspecialist binnen Meer Primair. Dit specialisme wil zij graag meer gebruiken en heeft
daarom gekozen om aan de slag te gaan als ‘onderwijsconsulent rekenen’ bij het ABC in
Amsterdam.
Wij snappen de keuze van Jessica en zien dit ook als een hele mooie kans voor haar. Evengoed
zullen wij haar als leerkracht, rekenspecialist, voorzitter van de MR maar vooral als fijne collega
erg gaan missen.
Gelukkig hebben wij nog even de tijd om aan het idee te wennen en op zoek te gaan naar een
nieuwe collega, want juf Jessica blijft nog tot 1 maart bij ons werken.
Natuurlijk gaan wij ons best doen om een nieuwe collega te vinden. De vacature wordt op korte
termijn verspreid. Deze komt ook op onze Facebookpagina. Wilt u deze delen binnen uw netwerk?
Alvast hartelijk dank!

Kerstversiering opgeruimd!
Vandaag heeft een aantal ouders ons geholpen met het opruimen van alle kerstspullen en
schoonmaken in de lokalen. Allereerst hartelijk dank daarvoor. De school is weer opgeruimd,
schoon en alle kerstspullen zijn gesorteerd op ons zoldertje gekomen.
De afgelopen week zijn er nog oude kerstspullen geschonken aan school. Dank u wel daarvoor!
Wij hebben nu weer voldoende om de school volgend jaar in kerstsfeer te brengen.

Vanuit bestuurskantoor van Meer Primair
Door middel van dit bericht willen we u conform de privacywetgeving informeren over een recent
datalek dat zich heeft voorgedaan. Op 5 november jl. is er door één van onze medewerkers in
onze SharePoint-omgeving een fout geconstateerd, waardoor interne documenten door diverse
medewerkers van andere scholen van Meer Primair ingezien zijn. Na deze melding is op 7
november een datalek geconstateerd en alles in het werk gesteld bij onze beheerder om dit te
dichten. Op 8 november is bevestigd dat het lek is gedicht en er geen toegang meer mogelijk is
naar de bestanden door andere medewerkers. De Functionaris Gegevensbescherming van Meer
Primair heeft melding gedaan van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We gaan ervan
uit dat er geen vertrouwelijke documenten buiten de organisatie zijn beland. Wij betreuren zeer
dat dit incident is voorgekomen. Naar aanleiding van dit incident hebben wij een grondige analyse
uitgevoerd en ervoor gezorgd dat dit zich in de toekomst niet herhaalt. De medewerkers worden
op de hoogte gebracht en in de groepen wordt bespreekbaar gemaakt hoe te handelen bij
documenten met privacygevoelige informatie. Daarnaast bieden we de groepen 7 en 8 een
lespakket aan over privacy. Wilt u meer informatie? Kijk voor ons beleidsplan ‘Privacy en
veiligheid’ op www.meerprimair.nl/privacy

Klein wit kleuterfietsje
Er staat al een tijdje een klein wit kleuterfietsje op school. Deze stond open op het plein. Als u
weet van wie deze is dan horen wij het graag!

Ouderbijdrage
Dit jaar heeft u voor het eerst de ouderbijdrage via ‘Tikkie’ kunnen betalen. Zowel u als ouders als
de ouderraad ervaart deze ontwikkeling als positief. Er is nog wel een puntje waar vooraf geen
rekening mee is gehouden. Soms staat de rekening op een andere naam, dan de achternaam van
het kind waarvoor betaald is. Het is dan lastig om de bijdrage aan het kind te koppelen.
Geldt deze situatie voor u? Zou u dat dan door willen geven middels een mail aan
ouderraad@debosbouwers.nl? Hartelijk dank!
De ouderraad zoekt nog naar een oplossing om dit probleem te verhelpen.

Voor op de kalender
7 januari 19.00 uur
8 januari
9 januari
10 januari
14 januari
17 januari
17 januari
20-24 januari
24 januari

Groep 8 Informatieavond VO (locatie: De Bosbouwers)
Controle hoofdluis
Groep 8 gastles NS
Groep 8 continurooster i.v.m. bezoek aan Hoofdvaartcollege
Groep 8 bezoek aan KSH
Groep 8 Rapporten mee en advies VO
Groep 5 Kunstmenu ‘Waar is wattes’ crea gastles.
Groep 8 adviesgesprekken
Groep 6 Kunstmenu ‘Waar is wattes’ crea gastles.

