
 
 
Bijlagen nieuwsbrief donderdag 1 november 2018 
 

 

 

 

 

 
Beste ouder/verzorger,  

 

Wij vragen u jaarlijks op het noodformulier aan te geven of u toestemming geeft voor het 

verspreiden van beeldmateriaal via onze schoolsite, schoolgids en verschillende social media. Ter 

verduidelijking informeren wij u over de wijze waarop wij communiceren en hoe wij met het 

beeldmateriaal omgaan.   

 

Foto’s en video’s 

Wij laten u graag zien waar we op school mee bezig zijn. Dit doen we steeds meer door middel 

van foto’s en video’s. Ook geven wij op deze manier ouders die nog op zoek zijn naar een 

basisschool voor hun zoon of dochter een goed beeld van onze school. Het beeldmateriaal maken 

we tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens een les, (interne en externe) 

activiteiten, vieringen, schoolreisjes, schoolkamp en het jaarboek van groep 8. Ook uw 

zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.  

 

Wanneer we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om 

een les van de stagejuf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om 

toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, zullen wij 

u apart informeren.  

 

Zorgvuldig 

Uiteraard gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor 

leerlingen schade kunnen ondervinden en ook plaatsen we bij foto’s en video’s geen namen van 

leerlingen. Wij vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s 

en video’s van uw zoon/dochter. Dit doen wij, zoals gezegd, jaarlijks middels het noodformulier. 

 

Bespreek uw keuze 

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere 

leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis 

bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. 

 

Terugkomen op uw beslissing 

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Tevens mag u op een 

later moment alsnog toestemming geven. Hiervoor kunt u zich tot de leerkracht en/of de 

administratie wenden. 

 

Foto’s gemaakt door ouders 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden 

gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De 

school heeft daar geen invloed op en draagt daar geen verantwoordelijkheid voor. Wij vertrouwen 

erop dat ouders terughoudend zijn bij het op social media plaatsen van foto’s en video’s waarop 

andere dan hun eigen kinderen zichtbaar zijn.  

 

Informatie omtrent publicatie beeldmateriaal  

 



Ik hoop u met bovenstaande informatie voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter nog 

vragen hebben, dan verneem ik die graag van u. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nieke Opstal 

 

 
  

 

  

Vragenlijst Kinderrechtentour 2018 

De Kinderombudsvrouw wil van kinderen en jongeren in Nederland weten hoe het met 
ze gaat en wat zij belangrijk vinden. Daarom ging Kinderombudsvrouw Margrite 
Kalverboer en haar team op Kinderrechtentour door Nederland. Klik hier voor het laatste 
nieuws en foto's en flimpjes van de Kinderrechtentour 2018! 

Vragenlijst: wat vinden de leerlingen belangrijk? 

Om van zoveel mogelijk kinderen en jongeren te horen wat zij belangrijk vinden, roept de 
Kinderombudsvrouw alle kinderen en jongeren in Nederland op om deze online vragenlijst in te 
vullen. Daarom verzoeken wij u of u uw leerlingen wilt attenderen op deze enquête. De vragen, 
zijn gericht aan leerlingen tussen de acht en achttien jaar. Zij kunnen hun stem laten horen via 
deze vragenlijst. De vragen gaan over hun leven. Wat vind jij belangrijk? Waar maak je je 
zorgen om? Hoe zie jij je toekomst? En wat zou jij veranderen in Nederland als jij het voor het 
zeggen had? 

  
 

 

Vragenlijst 8 t/m 12 jaar  

    

Vragenlijst 13 t/m 18 jaar  

     

 

  

 

 

Hoeveel tijd kost het? 

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten. De vragenlijst wordt tussendoor 
opgeslagen, je kan op elk moment stoppen en later weer doorgaan. De vragenlijst kan tot 3 
november worden ingevuld. 

Wie ziet de antwoorden? 

De vragenlijst wordt anoniem ingevuld. Dat betekent dat niemand kan zien wie de invuller is. 
Ook andere mensen, zoals ouders of leerkracht of docent, kunnen niet zien wat er is ingevuld. 
De antwoorden die de leerling geeft, worden alleen gebruikt voor het onderzoek van de 
Kinderombudsman. De vragenlijst wordt niet gedeeld met anderen. 

Wat gebeurt er met de antwoorden? 

Met de verhalen, ervaringen en meningen wil de Kinderombudsvrouw kinderen en jongeren 
een stem geven in haar werk en eventuele problemen aankaarten bij de verantwoordelijke 
partijen. De resultaten uit de gesprekken tijdens de Kinderrechtentour en de vragenlijst worden 
op 20 november, de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, feestelijk 
gepresenteerd. 

De Kinderombudsman 

http://youngcrowds-mail.nl/mailcamp/link.php?M=12726116&N=1617&L=1135&F=H
http://youngcrowds-mail.nl/mailcamp/link.php?M=12726116&N=1617&L=1136&F=H
http://youngcrowds-mail.nl/mailcamp/link.php?M=12726116&N=1617&L=1134&F=H
http://youngcrowds-mail.nl/mailcamp/link.php?M=12726116&N=1617&L=1138&F=H


Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Hartelijke groet, 

Margrite Kalverboer 

De Kinderombudsvrouw 
  

 
 

    

 

 

 

 

Natuur- en Techniekspektakel 2018 

 
Iedereen is van harte welkom  
op het Natuur- en Techniekspektakel  
op zondag 25 november tussen 12.00 en 16.00 uur. 
Een feest voor kinderen, vol activiteiten over natuur en techniek.   
Dus kom gezellig samen met je vrienden, vriendinnen en familie  
 
De toegang is gratis! 
 

Ga op kleinebeestjessafari, trap al fietsend een lekkere smoothie  
en speel met technische speeltoestellen, gemaakt door PABO-studenten.  
Zo is er voor iedereen wel wat te doen.  
 

Het feest begint om 12:00 u. met een spannende openingsact.  
Zorg dat je erbij bent! 
 

Plaats:  
De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 Den Haag 
 

Tijdens het feest kun je een aantal activiteiten van de “50-dingenkaart” 
doen.  
 

Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/nme en daarna op de 
button  
Ga mee Naar Buiten! 
 

 

NOVEMBER 2018 

 

Te doen in bibliotheek & cultuuranker Leidschenveen 

Filmavond: Atonement 

Samen kijken naar een historische dramafilm gebaseerd op de gelijknamige roman van de Britse 

schrijver Ian McEwan. Met inleiding en discussie na afloop onder leiding van Esther Wils. 

do 1 november 2018 19:00 tot 21:45, Leidschenveen 

 

BiebatelieR: goochelkunst 

Natuur- en Techniekspektakel 2018 

Informatie Bibliotheek Den Haag 

 

 

http://www.denhaag.nl/nme
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Filmavond-Atonement.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/BiebatelieR-goochelkunst.htm


Beleef een magische avond met deze goochelworkshop van Marc Luijben! Voor kinderen van 9 - 

12 jaar. 

vr 2 november 2018 18:30 tot 20:00, Leidschenveen 

 

Ilsebil en Timpetee 

Laat je betoveren door de woorden van Babboes en luister naar het sprookje van Grimm. Met 

knutselworkshop voor kinderen van 5 - 8 jaar. 

wo 7 november 2018 14:30 tot 16:00, Leidschenveen 

 

Seniorendag 2018 

De Seniorendag vindt plaats in 's Gravendreef College, Klaas Voskuildreef 135. U vindt 

Cultuurankerbibliotheek Leidschenveen van 13.00 - 15.30 uur op de informatiemarkt.  

za 10 november 2018 13:00 tot 15:30, Leidschenveen 

 

Wijkbuffet Leidschenveen 

Thuis koken, samen eten en foodcommunities zijn de ingrediënten van het Wijkbuffet 

Leidschenveen. 

do 15 november 2018 18:00 tot 19:00, Leidschenveen 

 

Ontmoeting met culinair specialist Sharon de Miranda 

Een kijkje in de multiculturele keuken van chef-kok Sharon de Miranda. Om uw vingers bij af te 

likken! 

do 15 november 2018 19:30 tot 21:00, Leidschenveen 

 

Ouderavond Mediawijsheid 

Informatie- en discussieavond voor ouders over het gebruik van nieuwe media door kinderen. 

ma 19 november 2018 19:30 tot 21:00, Leidschenveen 

 

BiebbioS voor kinderen 

Film kijken in de bibliotheek. Met popcorn en limonade. Voor kinderen van 9 -12 jaar. 

vr 23 november 2018 19:00 tot 20:30, Leidschenveen 

 

't Heerlijk avondje 

Hans wil een pannenkoek bakken als verrassing voor Sinterklaas. Poppentheatervoorstelling voor 

kinderen van 3 - 7 jaar. 

za 24 november 2018 14:00 tot 14:45, Leidschenveen 

 

E-books op uw tablet 

Inloopspreekuur voor al uw vragen over het installeren van e-books. 

za 24 november 2018 14:00 tot 16:00, Leidschenveen 

 

Foto-expositie 'Food' 

Expositie van de Leidschenveense Fotoclub rond het thema 'Food'. Om uw vingers bij af te likken! 

do 1 november 2018 11:00 tot vr 30 november 2018 19:00, Leidschenveen 

 

Voorlezen en kleuren (3 – 7 jaar) 

wo 7, 14, 21 en 28 november 2018, 14:00 tot 14:30, Leidschenveen 

 

Taal in de bibliotheek 

Mensen ontmoeten, met elkaar praten en zo beter de Nederlandse taal leren. 

do 1, 8, 15, 22 en 29 november 2018, 9:30 tot 11:00, Leidschenveen 

 

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Ilsebil-en-Timpetee.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Seniorendag-2018.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Wijkbuffet-Leidschenveen.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Ontmoeting-met-culinair-specialist-Sharon-de-Miranda.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Ouderavond-Mediawijsheid.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/BiebbioS-voor-kinderen-1.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/t-Heerlijk-avondje.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Ebooks-op-uw-tablet.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Fotoexpositie-Food.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Taal-in-de-bibliotheek-382.htm


Te doen in bibliotheek & cultuuranker Ypenburg 

Wat is (media)wijsheid? 

Informatie- en discussieavond voor ouders over het gebruik van nieuwe media door kinderen. 

Speciaal voor ouders van 0 tot 6 jarigen. 

di 20 november 2018 19:30 tot 21:00, Ypenburg 

 

Rebible, ontdekking van de vergeten verhalen 

Lezing door Inez en Jos van Oord over de totstandkoming van het boek 'Rebible'. 

do 29 november 2018 20:00 tot 22:00, Ypenburg 

Deze lezing vindt plaats in kerkgebouw De Toevlucht, Laan van Hoornwijck 140. 

 

Voorlezen en kleuren/knutselen (vanaf 3 jaar) 

Elke woensdag (behalve in de schoolvakanties), 14:00 tot 14:45, Ypenburg 

 

Taal in de bibliotheek 

Mensen ontmoeten, met elkaar praten en zo beter de Nederlandse taal leren. 

vr 2, 9, 16, 23 en 30 november 2018, 10:00 tot 11:30, Ypenburg 

 

Meer informatie en reserveren 

Meer informatie over onze activiteiten? Neem een kijkje in de agenda op de website 

U kunt reserveren via: 

 

Bibliotheek & cultuuranker Leidschenveen 

Emmy Belinfantedreef 7 

2492 JT Den Haag 

Tel.: 070 – 353 76 60 

Mail: leidschenveen@bibliotheekdenhaag.nl 

 

Bibliotheek & cultuuranker Ypenburg 

Schrabber 8 

2496 SR Den Haag 

Tel.: 070 – 353 86 11 

Mail: ypenburg@bibliotheekdenhaag.nl 

 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid organiseert bibliotheek Ypenburg samen het CJG de 

bijeenkomst Wat is (media)wijsheid?  

Een informatie- en discussieavond speciaal voor ouders van 0 tot 6 jarigen over het gebruik van 

nieuwe media door jonge kinderen. 

Zouden jullie ouders hierop willen attenderen of dit mee willen nemen in een eventuele 

nieuwsbrief van de school? 

Meer informatie over deze bijeenkomst staat op onze website: Wat is (media)wijsheid? 

Alvast bedankt. 

Hartelijke groet, Ineke Maas 

Intermediair Bibliotheek & Cultuuranker Ypenburg 

Schrabber 8 2496 SR den Haag, 070-3538611, 

Ineke.Maas@denhaag.nl, www.bibliotheekdenhaag.nl 

  

Bibliotheek Ypenburg 

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Wat-is-mediawijsheid.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Rebible-ontdekking-van-de-vergeten-verhalen.htm
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Actueel/Agenda.htm
mailto:leidschenveen@bibliotheekdenhaag.nl
mailto:ypenburg@bibliotheekdenhaag.nl
https://www.bibliotheekdenhaag.nl/Artikelen/Wat-is-mediawijsheid.htm
mailto:Ineke.Maas@denhaag.nl
http://www.bibliotheekdenhaag.nl/


 

 

 

  

Streetsport Den Haag 



 

 

 

Lindobeach Indoor Beach Centrum 


