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28 september 2017 | nummer 3
Beste ouders, verzorgers,
De start van de maand oktober is op scholen altijd bijzonder. Deze maand begint altijd met dierendag. De dag waarop de
leerlingen van de groepen 1 tot en 4 een knuffeldier mee naar school mogen nemen. Echte dieren nemen we niet mee naar
school, immers voor de dieren is een klas kinderen erg onrustig en er kunnen kinderen zijn met allergieën.
In sommige groepen houden we wel dieren. Het gaat dan om vissen, bijzondere insecten en er is een groep
met een schildpad. Maar als er een kans op overlast in welke vorm dan ook voor kinderen bestaat, neemt
de juf of meneer het dier mee naar huis. Knuffeldieren nemen de leerlingen wel mee, zo kun je dus
meemaken er naast een poes, een konijntje en een kikker ook een Tyrannosaurus Rex en een Triceratops
deelnemen aan de viering van dierendag op school.
Tegelijkertijd met dierendag wordt er een start gemaakt met de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar Griezelen - Gruwelijk
Eng! Dit betekent dat we in de groepen aandacht besteden aan spannende boeken, maar dat doen we vooral met mate. Voor
sommige leerlingen is een spinnetje, of een onverwachte situatie al bijzonder eng. Ook voor wat oudere leerlingen kan ‘eng’ al
vlot te eng zijn, en dan hebben we het nog niet eens over gruwelijk eng. Lezen doe je vooral voor je plezier en je moet er dus
echt plezier aan beleven!! Een boek wat je niet fijn vindt, leg je opzij! Op school besteden we ruim aandacht aan de
Kinderboekenweek. Er zijn nieuwe boeken aangeschaft en er is extra tijd om te lezen in de groepen.
Vandaag hadden we op De Griffioen de eerste ontruimingsoefening. Voor iedereen was dat wat extra opletten. Alle afspraken
op een rijtje, duidelijkheid over de wijze waarop een lokaal verlaten wordt, de controles die er gedaan moeten worden. Alles
moet kloppen bij een ontruiming, vandaar dat het regelmatig geoefend moet worden. Dit jaar houden we ongeveer elke twee
maanden een ontruimingsoefening. De BHV-groep verzamelt de complimenten en de punten van aandacht! Deze eerste keer in
het schooljaar zat er tussen het ontruimingssignaal en het sein veilig 6:17 minuten.
Een nieuw schooljaar betekent ook een nieuwe leerlingenraad. Deze week zijn de leerlingen van de groepen 7 verkozen en zij
zullen aansluiten bij de leerlingen van de groepen 8 die vorig jaar verkozen zijn. In de groepen 8 zal er in januari een nieuwe
verkiezing zijn. Op deze wijze is er sprake van een goede overdracht van de regels en afspraken. Later in het jaar zullen er ook
leerlingen van de groepen 6 aansluiten bij de leerlingenraad. De belangrijkste onderwerpen van gesprek waren vorig jaar de
leesboeken, de hygiëne in de toiletblokken en de mogelijkheid van extra huiswerkondersteuning.
Net als eerdere jaren bieden we op De Griffioen de mogelijkheid om lessen van Mad Science te volgen. Vorige jaren werd er
reclame gemaakt tijdens een presentatie gedurende twee schooldagen. Dit jaar is er geen presentatie vooraf. Ouders kunnen
hun kind inschrijven via de website van Mad Science: nederland.madscience.org. U klikt daarna op ‘Naschoolse wetenschap &
techniekcursus’. De lessen worden op de woensdagmiddag georganiseerd en vinden plaats in de maanden november en
december. De organisatie, de werkwijze en de lessen vallen onder verantwoordelijkheid van Mad Science. Op 15 oktober
organiseert Mad Science in De Drie Linden een voorstelling voor de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8. Mogelijk dat ook
daar ingeschreven kan worden op de naschoolse cursus.
Volgende week donderdag, 5 oktober, is de school gesloten. Vorige week is daar al een bericht over uitgegaan naar alle ouders.
Het is de dag van de lerarenstaking. Vanuit heel Nederland gaan er leraren naar Den Haag om daar duidelijk te maken dat goede
arbeidsvoorwaarden meehelpen om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Vele ouders hebben ons al laten weten dat
zij deze actie ondersteunen.
Op een gewone dag als vandaag, donderdag 28 september, hebben we op De Griffioen zieke collega’s
die niet vervangen kunnen worden wegens het tekort aan vervangende leerkrachten. Andere
werkzaamheden worden opgeschort om de groepen te bemensen.
Deze ene dag, 5 oktober, het is een signaal naar de politiek!
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Voor en na deze stakingsdag werken we hard aan de organisatie van het onderwijs aan de leerlingen op onze school. Vanavond
en begin volgende week zijn er gesprekken met de ouders van de leerlingen van de groepen 3 tot en met 7. Ik wens u dan ook
een goed gesprek met de leerkrachten van uw kind(eren) toe!
Gerald Hilgersom
Basisschool De Griffioen, Prinsenbeek

Groep 1-2
Algemeen:




We starten in alle kleutergroepen met thema herfst.
Woensdag 4 oktober start het griezelige thema van de Kinderboekenweek.
Dinsdag 10 oktober en donderdag 12 oktober zijn de ouderavonden van groep 1.

•

1-2D (juf Maud & juf Annemarie): Wij gaan op woensdag 11 oktober een herfstwandeling
maken in het bos. We vertrekken om 10:00 uur en zijn om 12:00 uur weer terug op school. Wij zijn
nog op zoek naar ouders die willen rijden en begeleiden. Graag opgeven bij de leerkracht.
1-2E (juf Angela & juf Hanneke): Op maandagmiddag 9 oktober gaan we naar het bos. Wie gaat er
mee? Graag opgeven bij de leerkracht.

•

Groep 3


Op vrijdag 29 september gaan de groepen 3 naar het bos. De ouders die begeleiden mogen om 13.15 uur mee komen
naar de klas van hun kind. Denk aan:

•
•
•

Oude kleding/schoenen of laarzen
Een plastictasje om bosmateriaal te verzamelen
Spiegeltjes, insectendoosjes e.d. mogen ook mee
Wat extra's te drinken.

•






Tijdens de ouderavonden zullen de leesboekjes voor thuis meegegeven worden met een begeleidende brief met
leestips.
Lees niet langer dan 10 minuten per dag en probeer dit op een vast moment te doen.
Het is de bedoeling dat de boekjes wekelijks worden geruild.
Tevens zitten ze in een plastictasje dat speciaal voor de leesboekjes gebruikt zal worden. Graag deze blijven gebruiken.
Tot nu toe kunnen de kinderen de letters: b-oo-m-ee-t al lezen. De letters a en ie komen er nog bij.

Groep 5
 De kinderen zijn al aardig gewend in de klas en ze werken hard! Lees maar...
 Bij spelling herhalen we ‘wat moet er met een hoofdletter en wat is een werkwoord in deze zin?’. We oefenen de







leestekens: eindigt de zin met een punt of een vraagteken. Volgende week starten we met het nieuwe blok.
Ons nieuwe taal thema is "Nacht." De nachtdichter loopt in de themafilm door de nacht. Ook
voor de kinderen blijven de lessen daarna in het ‘nachtleven’. Ze leren woorden die met nacht
te maken hebben, kijken naar gevoelswoorden en leren verschillende soorten rijm. Ze
schrijven hun eigen nachtgedicht en dragen dat voor in het speciaal gemaakte nachttheater.
Blok 1 van rekenen is afgerond en we gaan nu naar blok 2. Week 1 staat in het teken van
vermenigvuldigen: tafel 1 t/m 7 en 10! Klokkijken hele en halve uren (digitaal), tellen en
terugtellen t/m 1000 (sprongen van 1,10, 50) en aftrekken t/m 100. Op www.somprint.nl kun je naast oefenbladen
voor de tafels ook bladen printen met + en - sommen op allerlei niveaus. Voor veel kinderen is dit fijn om thuis te
oefenen
Wij vinden het leuk dat alle kinderen enthousiast met Topondernemers aan de slag gaan en sommige kinderen zelf
dingen van thuis meenemen.
De kinderen zijn thuis druk bezig met het oefenen van de tafeltjes en dat merken we ook op school. Er zijn al een paar
kinderen naar meneer Gerald gegaan voor hun tafeldiploma. Vergeet ook niet om elke dag thuis minimaal een kwartier
te lezen.
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We zijn op zoek naar enge, spannende en angstaanjagende versiering voor de Kinderboekenweek, zodat we lekker
kunnen griezelen met z’n allen. En wat is een Kinderboekenweek zonder boeken? Dus enge boeken zijn ook van harte
welkom!
Heeft u nog kleine trechters die wij mogen lenen voor het circuit van de Kinderboekenweek (vrijdag 6 oktober)?

Groep 6




De groepen 6 zijn gestart met een nieuw thema voor taal 'Pronkstukken'. De lijst met woorden is weer gemaild naar
alle ouders om thuis te bespreken in een context. Alle kinderen mogen een foto meenemen van hun pronkstuk.
Met topondernemers zijn we bezig met het thema 'Ik, jij en wij'. Dit thema is tot aan de herfstvakantie.
Bezoek aan het Chassé theater is voor groep 6d (juf Karin B en Vera) al op maandag 9 oktober.
De oproep ivm vervoer is er al uitgegaan, maar er mogen nog meer aanmeldingen komen. De
andere groepen gaan een paar weken later naar het Chassé, hier volgt nog een oproep voor om
te rijden.

Groep 7






We hebben een leuke voorstelling gehad in het Chassé theater! Hartelijk dank voor de ouders en opa’s die hebben
gereden!
Deze week houden we in de klas verkiezingen voor de leerlingenraad. Uit elke groep wordt één leerling gekozen die in
de leerlingenraad mee mag denken over belangrijke zaken in en rondom de school.
Op 4 oktober is de start van de Kinderboekenweek met als thema “Gruwelijk eng”. Goed om thuis
ook eens extra aandacht te geven aan lezen en voorlezen.
Op maandagmiddag 9 oktober wordt op school de voorronde gehouden voor de Nationale
Voorleeswedstrijd.
Op 9 oktober zal uit elke groep 7/8 een voorleeskampioen een mooi stuk uit een kinderboek
voorlezen. We zijn benieuwd wie dit jaar onze school gaat vertegenwoordigen!

Groep 8


Beste ouders. Zouden jullie zo af en toe over de schouders van de kinderen mee kunnen kijken, wanneer zij hun
huiswerk aan het maken zijn. Wij constateren nog te vaak vergeten of slordig werk.

KiVa
Deze periode werken wij aan het volgende KiVa-thema:
Onderbouw (groep 1 t/m 5):
Thema: Gevoelens
Regel: We willen samen een groep zijn, want dat is fijn.
Bovenbouw (groep 6 t/m 8):
Thema: In de groep.
Regel: We maken er samen een fijne groep van.

MR-nieuws
Maandag 18 september heeft de eerste MR-vergadering van het nieuwe schooljaar plaatsgevonden. Daarin zijn onder andere de
volgende punten besproken:
•

•

Jaarplan MR-vergaderingen: We hebben gekeken naar de onderwerpen die we in dit schooljaar willen laten
terugkomen in de MR-vergaderingen. De onderwerpen die sowieso aan bod gaan komen zijn o.a. continurooster,
oudergesprekken, evaluatie van Topondernemers, ouderbetrokkenheid.
Communicatie: De school maakt gebruik van verschillende communicatiekanalen (website van de school,
schoolkalender, nieuwsbrief, griffioenapp, klasbord, Parnassys, Facebook, ...). Een werkgroep binnen het schoolteam is
bezig om dit meer te gaan stroomlijnen en richtlijnen te maken wanneer welk communicatiemiddel te gebruiken.
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•

•

Welkomstpakket voor nieuwe leerlingen: Een werkgroep binnen de school heeft gewerkt aan een welkomstpakket voor
ouders die voor een kennismaking op school langskomen. Het is een vrolijk tasje geworden met de nodige informatie
erin voor de ouders en de toekomstige leerling.
Calamiteitenplan: De school heeft een planning gemaakt om dit schooljaar 6 ontruimingsoefeningen uit te voeren.

Ouderraadpraat





Op maandag 2 oktober om 20.00 uur vindt onze eerste OR vergadering van dit jaar plaats in de vorm van een
Algemene Leden Vergadering, tevens ligt ons jaarverslag over 2016-2017 dan ter inzage voor u.
Het jaarverslag kunt u ook terugvinden op de website van de Griffioen.
Hartelijk dank voor de ingevulde activiteitenlijsten welke wij van u ontvangen hebben.
Onlangs heeft u een brief gehad voor het betalen van de ouderbijdrage van €18,- per leerling. De eerste
betalingen hebben wij inmiddels ontvangen, hartelijk dank. U kunt de ouderbijdrage overmaken op
bankrekeningnummer NL72 RABO 01425.80.708 t.n.v. Ouderraad De Griffioen. Gelieve bij de overschrijving voor- en
achternaam en klas van uw kind(eren) te vermelden.

CJG
Ook dit schooljaar willen we weer samen met Chantal Hendrickx van het CJG koffieochtenden op de
Griffioen gaan organiseren. We starten om 8.45 uur met een inloop en de bijeenkomst begint om 9.00 uur.
De dagen zijn:
 Woensdagochtend 15 november. Onderwerp: Ochtend stress. Hoe zorg ik er als (vaak werkende)
ouder voor dat de kinderen op tijd klaar zijn voor een schooldag.
 Woensdag 28 februari: Onderwerp: Hooggevoeligheid bij kinderen.
 Woensdag 23 mei: Onderwerp: Inbreng van ouders.

GGD-West Brabant
Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar
De GGD West-Brabant heeft in week 39 een jeugdenquête verstuurd naar bijna 19.000 ouders en verzorgers van kinderen in de
leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Met
de gegevens uit dit onderzoek kunnen de gemeenten betere beslissingen nemen voor kinderen en meer inzicht verkrijgen in de
behoeften van ouders en hun kind. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Doe mee! Meer informatie en een kort filmpje kunt u
vinden op www.ggdmonitor.nl.

Bijlage(n)
-

Flyer CJG

