Beste ouders en verzorgers,

1) Algemene informatie AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese
Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Wat verandert er?
De AVG zorgt onder meer voor:




versterking en uitbreiding van privacyrechten;
meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders,
zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Binnenkort ontvangt u van ons nader bericht hoe wij hier verder mee omgaan, er zullen
formulieren gaan komen die door beide partijen ondertekend moeten worden.
2) Schoonmaak
Producten met antibacteriële werking kunnen gevaarlijke bacteriestammen kweken.
Deze bacteriën zijn onder andere resistent voor antibiotica tegen tuberculose.
Niet alleen schoonmaakmiddelen kunnen een antibacteriële werking hebben, maar ook
andere producten als matrassen of lamellen.
De huidige bacteriedodende schoonmaakmiddelen laten een laagje achter wat nog lang
doorwerkt.
Er zit de werkzame stof triclosan in, wat lijkt op een antibioticum.
Uit laboratoriumonderzoek bleek dat bacteriën de strijd aangaan met deze stof.
Ze worden resistent en komen steeds krachtiger terug.
Dit zegt epidemioloog Allison Aiello in Scientific American.
Wij stappen daarom over naar krachtige biologische schoonmaakmiddelen gebaseerd op
probiotica.
In ziekenhuizen is de strijd tegen bacteriën soms een verschil in leven en dood, deze
gebruiken daarom al Chrisal.
In de veehouderij worden revolutionaire doorbraken bereikt. Door de biologische
schoonmaakmiddelen van Chrisal zijn er minder ziektes, waardoor er ook minder sterfte is.

Maar ook in de voedingsindustrie is het van groot belang dat er weinig tot geen bacteriën in
het bedrijf aanwezig zijn. Ook voor deze bedrijven zijn de biologische
schoonmaakmiddelen dus ideaal!
Reinigen met probiotica
De biologische schoonmaakmiddelen werken op basis van probiotica. Dit houdt in dat de
bacteriën (enzymen) de zogeheten filmlaag verknippen waardoor het vuil tot microscopische
diepte wordt weggehaald. Behalve dat dit dus op natuurlijke wijze gaat, werkt het ook nog
eens beter. Dat blijkt ook uit de jarenlange testen die er voor gehouden zijn.
Via de link http://www.vesselmaintenanceproducts.com/nl/docsdownl/gezondheid/probiotica/ vindt u zeer uitgebreide informatie.
3) Vrij zijn:
Ymke: 3 april en 23 tm 27 april: Marian: 9 tm 20 april: Colette: 30 april: Corrie: 2 tm 4 april
4) Wij zijn gesloten op:
2 april = Pasen: 27 april = Koningsdag: 10 mei = Hemelvaart: 21 mei = Pinksteren.

