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Nieuwsflits School met de Bijbel Bleskensgraaf april 2019 
 

Geachte ouder(s) en verzorger(s), 

Graag uw aandacht voor de volgende berichten: 

1. Extra studiemorgen D.V. 15 mei 
Op 15 mei stond er al een studiemiddag gepland. In het kader van de ontwikkeling van een nieuw 

schoolplan zijn we tot de conclusie gekomen dat we daar een hele dag voor nodig hebben. De kinderen 

zijn dus op die woensdagmorgen vrij. Noteert u de datum alvast in uw agenda? 

2. Trouwdag juf Mirjam Witvoet 
Vorige week vrijdag is juf Mirjam Witvoet getrouwd in Rijssen, ze is echtgenote geworden van Aart 

Verkaik. Uiteraard past hierbij een hartelijke felicitatie en een zegenwens. Vandaag, dinsdag 2 april 

wordt op school met haar groep dit feest voortgezet. We wensen haar en Aart een fijne dag toe! 

3. Schoolplein, schooltuin 
De oudercommissie heeft zich bereid verklaard om de borders langs het schoolplein op te knappen. 

We zien dat het echt nodig is dat er planken langs het plein komen om de plantjes te beschermen. 

Wellicht wordt er op korte termijn een beroep gedaan op een deel van uw vrije zaterdag! We hopen 

dan op een spontane medewerking van u als ouders! 

4. Schoolfoto’s 
Graag uw aandacht voor de volgende opmerkingen in het kader van de privacywetgeving in verband 

met de komst van de schoolfotograaf op D.V. 21 mei aanstaande: 

➢ Persoonsgegevens: 

Ten behoeve van de jaarlijkse schoolfotografie zullen wij aan de schoolfotograaf (schoolfoto.nl) de 

volgende gegevens verstrekken:  

- voor- en achternaam van uw zoon/dochter 

- klas van uw zoon/dochter 

Verder is het mogelijk dat u zelf nog persoonsgegevens aan de schoolfotograaf geeft, bijvoorbeeld 

wanneer u foto’s bestelt. Hier hebben wij als school geen invloed op.  

Als wij deze gegevens niet aan de schoolfotograaf verstrekken, is het helaas niet mogelijk om de 

schoolfoto’s te ontvangen.  
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➢ Grondslag en doeleinden 

De schoolfotograaf mag deze persoonsgegevens en de portretfoto’s verwerken, omdat de 

schoolfotograaf daar een gerechtvaardigd belang bij heeft. Zonder deze gegevens kan de 

schoolfotograaf de portretfoto’s niet maken en niet aan u leveren.  

De schoolfotograaf gebruikt de gevraagde gegevens uitsluitend voor het koppelen van de 

portretfoto’s bij de juiste naam. 

De schoolfotograaf verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden 

zoals hierboven omschreven.   

➢ Groepsfoto 

Alle kinderen gaan in principe op de groepsfoto. Als u hier bezwaar tegen hebt wilt u ons dat uiterlijk 

eind april melden via administratie@smdbbleskensgraaf.nl ? 

➢ Bewaartermijn 

De schoolfotograaf bewaart bovenstaande gegevens van uw zoon/dochter voor de periode van het 

lopende schooljaar, of, indien nodig, voor maximaal de periode die nodig is voor de afwikkeling van 

de levering en betaling van de foto’s. Daarna worden de gegevens volgens wettelijke richtlijnen 

vernietigd door de schoolfotograaf.  

➢ Bezwaar 

Indien u bezwaar heeft tegen verstrekken van uw gegevens aan de schoolfotograaf kunt u dit 

schriftelijk (per e-mail) meedelen aan administratie@smdbbleskensgraaf.nl . 

➢ Meer informatie 

Op de website van de schoolfotograaf (schoolfoto.nl) kunt u in de privacyverklaring meer informatie 

vinden, bijvoorbeeld over services en mogelijkheden die de schoolfotograaf aanbiedt en hoe de 

schoolfotograaf dan omgaat met de persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kunt u ook per e-mail 

opvragen door een e-mail te sturen naar info@schoolfoto.nl 

 

5. Mini Mattheüs 
Op 16 april gaan leerlingen en leerkrachten samen met vakmusici de zogenaamde Mini-Mattheüs 

uitvoeren in de Hervormde Kerk van Bleskensgraaf. U bent hiervoor allen van harte uitgenodigd. Ter 

bestrijding van de onkosten zal er een collecte gehouden worden. We hopen op een mooie passende 

uitvoering! 

6. Goede Vrijdag 
Bij deze ook alvast de aankondiging van de Goede Vrijdag samenkomst in de Hervormde Kerk op D.V. 

19 april. Het is inmiddels al een traditie geworden dat we als ouders en kinderen met elkaar het 

lijden en sterven van de Heere Jezus herdenken met een samenkomst. We beginnen om 09.30 uur in 

de kerk. De kinderen verwachten we gewoon op tijd op school, ze zijn om 11.30 uur vrij!  
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