
 

 

Weekbrief 
Nummer 4 
15 september 2017 
 
Social Media 
Op onze website en in onze weekbrief ondersteunen wij de tekst met foto’s. 
Wij gebruiken hierbij zoveel mogelijk foto‘s waar meerdere leerlingen op staan. 
Op de groepspagina’s staan ook de nieuwe groepsfoto’s. 
Wilt u aan de leerkracht doorgeven als u bezwaar heeft tegen plaatsing van de foto’s op de website 
en/of in de weekbrief? 
Dan zullen wij hier in de toekomst rekening mee houden. 
 
Vooruitlopend op ons vastgesteld mediabeleid verzoeken wij u om geen foto’s met afbeeldingen van 
kinderen van onze school te delen via Facebook.  
Een foto van een kind biedt te veel persoonlijke informatie om zomaar gedeeld te mogen worden 
zonder goedkeuring van de ouders. Vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens wordt gesteld: 
‘Zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders mag zo’n foto van je kind niet online geplaatst 
worden. 
Daarnaast hebben wij als school de verplichting om de privacy van onze leerlingen zo goed mogelijk te 
beschermen.  

 
Verrijkingsgroepen 
De verrijkingsgroep voor groep 2  is vorige week gestart! Deze week 
waren we druk bezig met het onderwerp zwaartekracht.  En dat 
moest natuurlijk ook even getest worden: wat gaat er nou 
makkelijker…..de trap óp of de trap áf springen?  
En samen het er over hebben waarom!  

 
Ook de verrijkingsgroep voor groep 3-5 
draait weer. De komende periode 
werken we aan het project Het menselijk 
lichaam. De buitenkant, de zintuigen, 
botten……..alles komt aan bod. Wat 
weten de kinderen al? Maar vooral: hoe 
kunnen we hier nog veel meer over 
leren door te onderzoeken, uit te 
proberen, op te zoeken, filmpjes te 
bekijken en een quiz te doen! Vandaag 
hebben we een mindmap gemaakt, 
vanaf volgende week gaan we echt de diepte in. Ze kunnen niet 
wachten….hun enthousiasme is groot 
 

Onze talentcoaches zijn Gabrielle Goud en Kirsten van Pruissen. 
 
Mag ik mezelf even voorstellen;  
Hallo, mijn naam is Marlies Verplak, ik ben jeugdverpleegkundige bij GGD regio Utrecht.  
Vanaf het schooljaar 2017-2018 gaan mijn werkzaamheden er inhoudelijk anders uitzien. Voorheen 
zag u mij voornamelijk op het consultatie bureau voor kinderen van 0-4 jaar, dit blijft ook zo, en naast 
dat ik aanwezig ben op de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zal ik vanaf september 2017 ook te 



 

 

zien zijn op de schoolpleinen van de scholen in Bunnik en Werkhoven. Mijn collega Marije Middeljans 
zal deze werkzaamheden  op zich nemen voor Odijk. 
 
GGD regio Utrecht is vanaf begin dit jaar voor de jeugdgezondheidszorg een nieuwe weg ingeslagen; 
de Integrale Jeugd- Gezondheidszorg. Er kon een keuze gemaakt worden, werken met kinderen van 0-
12 jaar of 12-23 jaar. U begrijpt, mijn keuze is gevallen op de eerste.  
Door middel van scholingen, verdieping en verbreding bereiden we ons voor op deze verandering. Dit 
met als doel om u inhoudelijk te woord te staan met uw vragen over uw kind, in verschillende 
leeftijdsfasen. Ouders, verzorgers en professionals kunnen bij ons terecht met alledaagse vragen, voor 
praktische tips, bij kleine zorgen, maar ook met ingewikkelde problemen. Van vragen over de 
ontwikkeling van uw kind, opvoeden en opgroeien tot vragen over driftbuien, concentreren, voeding, 
gewicht, vrije tijd, pubertijd en opvoedingsvragen in de brede zin van het woord. We kunnen 
meedenken, tips/adviezen geven of doorverwijzen voor verder onderzoek indien nodig. Graag maak ik 
tijd voor uw vraag. Dit kan face–to-face tijdens inloopmomenten, maar ook via telefonisch, of via de 
mail, dit is afhankelijk van uw behoefte.      
 
Vanuit de gemeente (Centrum Voor Elkaar) komt de vraag om u maandelijks te woord te staan, tijdens 
de inloop van aanvang schooldag.                                                                         
U, als ouder, opvoeder of professional kunt bij me terecht met vragen over de ontwikkeling of 
opvoeding van uw kind.  
We organiseren komend schooljaar (2017-2018) verschillende inloopmomenten:  
Inloopspreekuur (op dinsdagen),  
Tijd; 8.15- 9.00 uur 
Locatie; Delteykschool Werkhoven 
15 september  2017                           
17 november 2017  
15 december 2017  
19 januari 2018 
16 februari 2018 
16 maart 2018 
20 april 2018 
18 mei 2018 
 
Inloopspreekuur in huize Bunnichem, te Bunnik,  elke dinsdag 12.30- 13.00 uur. 
Of maak een persoonlijke afspraak voor een ander tijdstip; 
U kunt hiervoor een mail sturen naar mverplak@ggdru.nl, of telefonisch een afspraak inplannen; 
Vriendelijke groet,  
Marlies Verplak, 
06- 12467119 
 

 
Afgelopen 
woensdag is 
Constantia bij 
de groepen 1 
t/m 3 
geweest. 
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