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12 oktober 2017 | nummer 4
Beste ouders, verzorgers,
Het is bijna herfstvakantie, nog een dag wachten. Deze vrijdag zullen we de Kinderboekenweek afsluiten. Er zal op deze laatste
dag van deze periode veel gegriezeld worden op De Griffioen. We houden ons hart vast! In de Boekenweek hebben alle
leerlingen mogen genieten van de nieuwe boeken die aangekocht zijn door de school. Voorlezen is van groot belang voor alle
kinderen. Ook voor oudere kinderen is het van belang om fijn naar een mooi verhaal te mogen luisteren. Samen lezen, samen
luisteren, samen genieten van een mooi verhaal is van belang voor alle kinderen. We wensen u dan ook veel voorleesplezier
toe!
Voor de herfstvakantie zult u nog een bericht ontvangen over de schoolfotograaf. In november komt de
schoolfotograaf op twee vrijdagen naar Basisschool De Griffioen. Net als vorig jaar krijgt u de gelegenheid om na
schooltijd gezinsfoto’s te laten maken. U kunt na de vakantie op school inschrijven op de door u gewenste tijd.
Deze week was er in de Schoolstraat een demonstratie georganiseerd door de Groep Verkeersveiligheid
Prinsenbeek. De straat was helemaal leeg, een personenauto kwam achtereen volgens met een snelheid van 15, 30, 50
kilometer per uur aanrijden en deed een noodstop. Het was voor leerlingen en hun ouders goed zichtbaar hoe lang het duurt
voordat een auto stilstaat. Nogmaals een signaal voor iedereen om daar rekening mee te houden. Het was voor verschillende
toeschouwers nog een bijzondere ontdekking dat er in de Schoolstraat nooit harder dan 30 kilometer gereden mag
worden…………..
Vorige week zijn de gesprekken over het welbevinden van de leerlingen gehouden. In totaal heeft 97% van de ouders de
gewenste tijd zelf ingevoerd. Daarmee mogen we het systeem van zelf invoeren van de gesprekstijden echt wel een succes
noemen. In de komende periode na de herfstvakantie zullen er nog schoolkeuzegesprekken gevoerd worden met ouders en
leerlingen van de achtste groep. Tijdens dit gesprek zal er een voorlopig schooladvies gegeven worden op basis van leerhouding
en prestaties over de afgelopen tijd op De Griffioen.
Deze week hebben we ook weer te maken met vervangingen die niet ingevuld konden worden. De meneer of juf is ziek en dan is
er in heel West-Brabant geen vervanger te vinden. Wanneer je de laatste zin leest, dan kun je het je eigenlijk niet voorstellen.
Onze school is via INOS aangesloten bij Leswerk, de organisatie die vervangingen in het basisonderwijs in West Brabant regelt.
Meer dan 300 scholen zijn hierbij aangesloten, meer dan 500 invallers zijn inzetbaar, en op een gewone donderdag in oktober is
er echt niemand meer te vinden wanneer een meneer of juf laat weten dat hij/zij ziek is. Vandaag is het voor de groep opgelost
door 3 verschillende collega’s die zich vrij konden maken, maar u begrijpt dat we er met elkaar niet vrolijk van worden, maar ook
dat we er echt het beste van proberen te maken. We hebben een noodplan voor situaties waarin géén vervanger beschikbaar is.
Dit kan betekenen dat onze onderwijsondersteuners ingezet zullen worden, maar ook dat er groepen samengevoegd kunnen
worden.
Op 1 november vieren we dat Peuterspeelzaal ’t Olifantje van Kober Kinderopvang sinds een jaar in Basisschool De Griffioen
gevestigd is. Plannen voor uitbreiding van deze voorziening zijn er volop. Het streven is dat wanneer De Griffioen verbouwd gaat
worden (in 2020) er een volledige voorziening kinderopvang in Basisschool De Griffioen aanwezig zal zijn.
Namens alle collega’s wens ik u allen een fijne herfstvakantie! Wij zien de kinderen graag dinsdag 24 oktober weer op school
(maandag is de jaarlijkse Inos-studiedag).

Gerald Hilgersom
Basisschool De Griffioen
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Groep 1-2
Algemeen:
• Wij willen alle ouders bedanken die hebben geholpen tijdens ons bosuitstapje. We hebben genoten!
• Na de herfstvakantie gaan we in alle groepen 1-2 groepsdoorbrekend werken. Dit houdt in dat er 1 a 2 keer per week
een half uur tot drie kwartier met groepen kinderen uit verschillende klassen zal worden gewerkt. Hierbij moet u
denken aan taal-leesspelletjes, rekenspelletjes en motoriekoefeningen afgestemd op de behoefte en het niveau van de
leerlingen. De leerkrachten uit de groepen 1-2 begeleiden de kinderen. Het kan dus gebeuren dat u uw kind hoort
vertellen dat het vandaag heeft gerekend bij juf Angela, dat het met letters mocht oefenen bij juf Esther of dat het bij
een andere juf werkjes heeft gedaan.

Groep 3






Groep 3A (juf Hedy) en 3B (juf Esther & juf Lisette) hebben morgen (vrijdag 13 oktober) geen gym i.v.m. de afsluiting
van de Kinderboekenweek.
Thema 2 over de boom is afgerond. Waarin we flink hebben geoefend met de letters: b-oo-m-ee-t-a-ie. Samen met de
letters van thema 1 kunnen de kinderen al heel wat woordjes lezen.
De kinderen hebben een letterbrief meegekregen waarop te zien is hoe de kinderen de letters en cijfers in
groep 3 leren schrijven.
Ons nieuwe thema is "Smakelijk eten!" Er zijn al kinderen die e.e.a. mee hebben genomen naar school. Graag
spullen voorzien van naam.
Wij wensen jullie een fijne herfstvakantie met veel (lees)plezier!

Groep 4




Met taal zijn we gestart met het thema: onderweg. De woordenlijst die hier bij hoort, heeft u al ontvangen. De kinderen
leren bijv. wat arriveren betekent en aankomen. Ook gaan we de wijk rondom school en het centrum verkennen.
Met spelling zijn er al weer 2 categorieën bij gekomen: het plankwoord: daar mag geen g tussen (ik zink, de stank, wij
drinken). En het eer-, oor- eurwoord, zoal de beer, het oor en ik scheur.
We merken dat er zeer regelmatig kinderen hun gymspullen vergeten. En gymmen in je dagelijkse kleren of in je
ondergoed is niet prettig. Voor de zekerheid nog even de gymmomenten per groep.

•
•
•

Groep 4A: maandagochtend en donderdagmiddag.
Groep 4B: maandagmiddag en woensdagochtend
Groep 4C: dinsdagmiddag en woensdagochtend.





Geeft u vooral luchtige gymkleding mee? De kinderen zijn altijd heel actief bezig tijdens de lessen.
Na de herfstvakantie starten we met het uitlenen van biebboekjes uit de schoolbibliotheek.
Ze mogen het boek maximaal een week thuis houden om te lezen. Zo kunt u bijv. samen met uw kind lezen, elkaar
voorlezen, vertellen waar het verhaal over gaat.
Wij wensen alle kinderen van groep 4 een heel fijne vakantie toe. Lekker uitrusten, lekker spelen! Ze hebben het
verdiend.



Groep 5









Bijna herfstvakantie...Die hebben we zeker verdiend, want wat hebben we hard gewerkt!
Kinderboekenweek, thema griezelen was zeer geslaagd. Morgen sluiten we de Kinderboekenweek af
met een schimmenspel, gespeeld door de leerlingen van de groepen 7! Veel lezen en boeken stonden
deze weken centraal We hopen dat de kinderen dit gevoel vasthouden en lekker veel blijven lezen in
de vakantie.
De eerste acht tafeldiploma's van groep 5 zijn gehaald. Proficiat! Heel knap! Wie volgt? (Het is wel
handig als je je tafeldiploma al hebt, want we zijn nu ook al begonnen met deelsommen en daar heb je de tafeltjes voor
nodig!).
Bij de rekenles zijn we niet alleen met de tafeltjes bezig. Ook hebben we het over meten, vooral aandacht voor m en
cm. Rekenen met geld: teruggeven van 100 euro. Optellen en aftrekken t/m 100 en 1000 (handig rekenen). Blijf de
klokken (analoog en digitaal) goed oefenen in de vakantie.
De woorden van de week van thema nacht hebben de kinderen weer mee naar huis gekregen. Wist u dat een kind een
woord + betekenis minimaal 7 x moet horen, voordat het beklijft!?
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Met spelling oefenen we enkelvoud, meervoud, werkwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord en weten we wanneer
we een hoofdletter moeten schrijven. Klankgroepenwoorden blijven lastig en nu zitten er soms twee klankgroepen in
één woord verstopt!

Groep 6




•
•
•



Het thema 'Pronkstukken' van taal gaan we na de herfstvakantie afronden. Alle kinderen mogen op dinsdag 24 oktober
hun eigen pronkstuk mee naar school nemen.
Met Topondernemers hebben we al veel mooie en leerzame presentaties gezien in verschillende
werkvormen van het thema 'Ik, jij, wij'.
Na de herfstvakantie starten we met het thema 'Multimedia'. Er mogen spullen van thuis meegenomen
worden naar school voor een multimediatafel in de klas.
Groep 6d van juf Karin Bon is er al geweest.... Maandag 30 oktober gaan de andere 3 groepen 6 naar het
Chassé Theater voor een rondleiding:
Groep 6A met juf Sylvia van 9.00 tot 10.30 uur, zij vertrekken om 8.40 uur.
Groep 6B met juf Amanda van 10.30 tot 12.00 uur, zij vertrekken om 10.00 uur.
Groep 6C met juf Evelien van 13.30 tot 15.00 uur, zij vertrekken om 13.00 uur.
Alle ouders hebben een oproep per mail gekregen om te rijden. We hopen op veel aanmeldingen. Alvast hartelijk dank
hiervoor en een heel fijne herfstvakantie toegewenst!

Groep 7







Vorige week vrijdag hebben we een gezellige creamiddag gehad in het thema van de Kinderboekenweek. Er is flink
geknutseld en gedanst en er zijn er mooie verhalen verzonnen voor een schimmenspel.
Maandag mochten de voorleeskampioenen uit de groepen 7 en 8 het tegen elkaar opnemen bij de voorleeswedstrijd.
Erg knap hoe er door alle kinderen werd voorgelezen. We hebben genoten van de spannende en grappige
verhalen. Floortje uit groep 8 is de voorleeskampioen van onze school geworden, gefeliciteerd!
Afgelopen weken hebben we met Topondernemers gewerkt aan het thema ‘Ik, jij, wij’. We hebben het onder
andere gehad over de Tweede Kamer en de Romeinen. Hier zijn erg mooie resultaten uitgekomen! Na de
vakantie starten we met een nieuw thema.
Bijna vakantie… Wat is er hard gewerkt de eerste weken! We wensen iedereen een heel fijne herfstvakantie.

Groep 8


Bij onze jaarlijkse voorleeswedstrijd, van de groepen 7 & 8 van de Griffioen, is Floortje Poppelaars kampioen geworden.
Floortje, van harte gefeliciteerd! Zet hem op de volgende ronde.

Ouderraadpraat




Wat een voorleeskanjers hebben wij op school. Gefeliciteerd Floortje, jij bent de voorleeskampioen van de
Griffioen!
Wij bedanken Aspergeboerderij Schalk voor het leveren van het zwarte en witte zeil, hierdoor waren de
schoolingangen gruwelijk eng tijdens de start van de Kinderboekenweek. Daarnaast bedanken wij Jumbo
Miegielsen voor de korting van de Horror Eyes ter afsluiting van de Kinderboekenweek.

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.
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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.

Mad Science
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De Griffioen Prinsenbeek, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een
onderzoekende leerhouding.
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de wetenschap? Maak kennis met de wereld van detectives,
leer over de zin van onze zintuigen, ervaar de Van de Graaff machine, hoe blijft een vliegtuig eigenlijk in de lucht,
wordt de beste architect en onderzoek de wereld van wetenschap in de keuken. Dit zijn zomaar een paar
onderwerpen die tijdens de lessen voorbijkomen. Krijg je er al zin in?
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de wereld om
hen heen beïnvloedt.
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les
krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Woensdag 1-11-2017
Woensdag 8-11-2017
Woensdag 15-11-2017
Woensdag 22-11-2017
Woensdag 6-12-2017
Starttijd: 12:30 (lessen duren 60 minuten). Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl. Inschrijftermijn loopt t/m 1310-2017. Deelname bedraagt €69,50 per kind, incl. goodies, leskaarten en Mad Science-polsbandje.

