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6 oktober | nummer 3
Algemeen
Het is Kinderboekenweek! Op school laten we deze bijzondere week natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. Bijna
alle groepen gaan naar de aula en luisteren op het kinderboekentoneel naar mooie verhalen en gedichten. We
nemen, nog meer dan anders, de tijd om te lezen of voor te lezen in de klassen. De leesbeleving staat daarbij
voorop! Het is leuk om te lezen, het is leuk om een mooi gedicht te horen. Op Basisschool De Griffioen heeft dit
jaar elke parallelgroep een budget ontvangen om de bestaande boekencollectie aan te vullen. Op onze school
hebben we geen aparte schoolbibliotheek. Iedere parallelgroep heeft een aantal boekenkasten met boeken
beschikbaar. Wanneer de boeken uit zijn kunnen ze vlot en eenvoudig omgewisseld worden.
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Opa’s en Oma’s, Voor Altijd Jong. Heel veel opa’s en oma’s komen volgende
week in de klassen voorlezen voor de kinderen. Dat kunnen natuurlijk gewone verhalen zijn, maar er zijn ook boeken waar opa
of oma een echte held is! Speciaal voor deze week is er een klein onderzoek gedaan. We kwamen tot de ontdekking dat
ongeveer 85% van alle opa’s en oma’s weleens koekjes bakken. Ruim 90% heeft weleens pannenkoeken met de kleinkinderen
gebakken. En van alle opa’s en oma’s gebruikt 60% WhatsApp. En op Basisschool De Griffioen worden ongeveer 40% van de
leerlingen weleens door opa of oma naar school gebracht. Al met al cijfers waaraan we kunnen zien dat heel veel opa’s en oma’s
een bijzondere rol spelen in het leven van hun kleinkinderen.
Deze week hebben alle juffen en meneren een studiedag over taalontwikkeling en lezen gehad. Kees Vernooy, emeritus lector
effectief taal- en leesonderwijs, ooit projectleider van een uitgebreid leesstimuleringsproject in Twente, heeft verhaal gedaan
van zijn bevindingen en resultaten. Leerkrachten van Basisschool De Griffioen kregen te horen dat ze vooral door moeten gaan
met de aandacht die taal en lezen in hun onderwijs heeft. Taal, lezen en rekenen, de basisvaardigheden, staan centraal in het
onderwijs op onze school. We volgen de resultaten van onze leerlingen nauwgezet en maken ieder halfjaar nauwkeurige
analyses van de opbrengsten van ons onderwijs. De resultaten zijn ruim op niveau, maar hier en daar kan er, door accenten
anders te leggen, nog steeds vooruitgang geboekt worden.
Ouders en verzorgers waren afgelopen maandagavond uitgenodigd voor de jaarvergadering van de Ouderraad. De Ouderraad is
de vereniging van alle ouders van leerlingen van Basisschool De Griffioen. Zij beheren de oudergelden die nodig zijn om
festiviteiten als Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Boekenweek en dergelijke te organiseren. Zij helpen bij de organisatie van deze
bijzondere schoolactiviteiten leggen jaarlijks in de jaarvergadering verantwoording af over de inkomsten en de uitgaven ten
behoeve van onze leerlingen. Overzichten van inkomsten en uitgaven zijn goedgekeurd door de kascommissie en de begroting
voor het lopende schooljaar is goedgekeurd door de ledenraad. Ook op deze bijeenkomst legt de schoolleiding verantwoording
af over de door de school ontvangen oudergelden bij schoolreisjes en schoolkamp.
Komende week komt de schoolfotograaf op de maandag en dinsdag op school. Onderaan deze Nieuwsbrief
staat aangegeven op welke dag & tijd de groepen aan de beurt komen. Na school worden op maandag,
dinsdag en woensdag de gezinsfoto’s gemaakt. De planning voor deze gezinsfoto’s is bijna vol! Wanneer u
nog een foto van uw kinderen wilt laten maken….. u kunt tot en met vrijdagmiddag nog inschrijven!
Samen met het secretariaat van onze school is er afgesproken dat we het aantal ‘aanhangende’ berichten met bijzondere
activiteiten en reclame, drastisch zullen verminderen. Dit betekent dat we iedere organisatie die ouders opmerkzaam wil maken
op bijzondere activiteiten vooral door zullen verwijzen naar Prinsenbeek Nieuws of Modern Prinsenbeek. Hiermee willen we
bereiken dat de informatie over de schoolactiviteiten niet kwijtraakt in een overdosis aan informatie.
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Ik mag u een fijne Boekenweek toewensen en ik hoop dat u de gelegenheid kunt vinden om samen te lezen of voor te lezen voor
uw kind(eren).
Met vriendelijke groet,
Gerald Hilgersom,
Basisschool De Griffioen

Groep 1-2 en 2+
Algemeen:
 Dinsdag 18 oktober en donderdag 20 oktober zijn de oudergesprekken van groep 1.
 Donderdag 6 oktober is de Kinderboekenweek gestart. We sluiten dit op vrijdag 14 oktober af.


1-2C (juf Ineke & juf Astrid), 1-2D (juf Maud & juf Annemarie) en 1-2E (juf Monique & juf Angela) gaan op
vrijdagochtend 14 oktober van 9.45 uur tot 12.00 uur naar het bos. Voor deze ochtend is het handig
wanneer uw kind laarzen aan heeft en een plastic tas meeneemt. Er zijn inmiddels genoeg hulpouders. Bedankt!

Groep 3




We zijn begonnen met de Kinderboekenweek met als thema "voor altijd jong". Daarom zijn we nog op zoek naar opa's
en oma's die op vrijdagmiddag 14 oktober in de klas willen komen voorlezen. Graag opgeven bij de leerkracht van uw
zoon/dochter.
Op dinsdag 11 oktober hebben we een dansworkshop rondom het thema van de Kinderboekenweek. Graag die dag
gymkleding meegeven.

Groep 4




Naar aanleiding van de Kinderboekenweek gaan we vanuit de Nieuwe Veste op school een workshop
'verstoppertje in het museum' doen. Op dinsdag 12 oktober gaan de groepen 4a, 4b en 4c dat doen en
groep 4d doet de workshop op vrijdag 21 oktober. We hebben er zin in!
Met spelling hebben we al drie categorieën gehad, de (speciale) hakwoorden; de zingwoorden en de
luchtwoorden. Thuis kunnen jullie samen nog eens nalezen op de categoriekaart welke regels erbij horen.

Groep 5
We zijn hard aan het werk in groep 5! 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. En ook herhalen we het voorvoegsel, langermaakwoord en
verkleinwoord.
 Bij rekenen oefenen we de tafels en de klok (analoog en digitaal). Deze kun je thuis ook oefenen op;
http://klokrekenen.nl/
 Tip: op www.somprint.nl kun je bladen uitprinten die we ook op school gebruiken voor de tafels. Je kan ook bladen
printen met + en - minsommen op allerlei niveaus. Voor veel kinderen is dit fijn om thuis nog te oefenen.
 Ons nieuwe taal thema is "Nacht."
 Wij vinden het leuk dat alle kinderen enthousiast met Topondernemers aan de slag gaan en sommige
kinderen zelf dingen van thuis meenemen.
 Tijdens de Kinderboekenweek volgen we een workshop "Je eigen knotsgekke villa ontwerpen" in samenwerking met de
Nieuwe Veste.

Groep 6




De Kinderboekenweek is begonnen. Als er opa's of oma's zijn die het leuk vinden om in de klas van hun kleinkind voor
te lezen, zijn zij welkom op vrijdagmiddag 14 oktober. Graag even melden bij de leerkracht.
De oudermiddagen/avonden vinden plaats op dinsdag 11 en donderdag 13 oktober. Er zal een gesprek worden
gehouden over het welbevinden van uw kind.
Er is een SEEF week gepland die start op 17 oktober. Op woensdag zal een activiteit plaatsvinden voor de groepen 6.
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Groep 7






In week 42 gaan de groepen 7 op excursie naar het museum MOTI in Breda. Wij vinden het fijn als u tijd kunt maken om
de kinderen te vervoeren. Graag aanmelden bij de leerkracht via een briefje of de mail. De tijden zijn als volgt:
 Groep 7a: Dinsdag 18 oktober. Vertrek om 9.30 op school, rond 11.45 zijn we weer terug.
 Groep 7b: Dinsdag 18 oktober. Vertrek om 13.15 op school, rond 15.30 zijn we weer terug.
 Groep 7c: Woensdag 19 oktober. Vertrek om 9.30 op school, rond 11.45 zijn we weer terug.
Op donderdag 13 oktober hebben we de schoolfinale voor de nationale voorleeswedstrijd. De kinderen die mee willen
doen zijn al hard aan het oefenen voor de voorrondes in de klas!
We zien op school een grote variatie aan lekkernijen tijdens de pauze. Wilt u erop letten dat u fruit of een
gezonde koek meegeeft?

Groep 8



Vrijdag 7 oktober (morgen) moeten de kinderpostzegelmapjes ingeleverd worden. Helpt u uw kind(eren) hieraan
herinneren. De kinderen hebben erg hun best gedaan.
Donderdag 13 oktober vindt de finale van de voorleeswedstrijd plaats. Hier wordt gestreden om een plekje bij de grote
finale later dit seizoen in Breda. Voor donderdag hebben de kinderen dan al voorrondes gehouden in hun eigen groep.

PABO studenten en studenten onderwijsassistent op BS De Griffioen
De afgelopen weken zijn de PABO studenten en de onderwijsassistenten in opleiding met hun stage op BS De Griffioen
gestart. Ook hebben we nog een gym juf in opleiding mogen verwelkomen!
Lotte en Tom van harte welkom in de groepen 8. Stefan in groep 7. Vincent, Kirsty en Sjoerd in de groepen 1-2. Claire in
groep 4. Kees in groep 3. Annika in groep 2+. Renee in groep 5. En Marieke geeft gymles aan een paar groepen 4, 5 en 6.
Wij wensen jullie een plezierige en leerzame tijd op De Griffioen toe!

NAC Junior Streetleague
Dinsdag 11 oktober gaat voor De Griffioen de NAC Junior Streetleague dan echt van start met de allereerste wedstrijd van het
seizoen. Het nieuwe seizoen wordt geopend met een thuiswedstrijd tegen een debutant: De Weerijs. Wij hopen dat we tijdens
de eerste thuiswedstrijd van het jaar worden aangemoedigd door vele supporters van De Griffioen!
Programma tot aan de winterstop:
 11 oktober De Weerijs (thuis)
 18 oktober De Parel (thuis)
 1 november Ons SBO (uit)
 8 november De Eerste Rith (thuis)
 15 november Effen (uit)
 22 november De Horizon (thuis)

Oproepje



Heeft iemand per ongeluk een taartbodem (Hema) meegenomen die bij thuiskomst niet van hem/haar bleek te zijn?
Graag even naar school brengen, dan zorgen wij dat deze bij de juiste eigenaar terecht komt.
Er liggen nog een aantal taartvormen en schalen. Ze zijn op te halen in de aula.

Kiva
Dit jaar zijn wij gestart met het werken met de KiVa-methode. KiVa betekent fijn in het Fins, we willen graag een fijne school
voor iedereen zijn. In de onderbouw werken we momenteel rondom het onderwerp "Wie zijn wij en wat vinden we
fijn". En in de bovenbouw hebben we het over respect.
Afgelopen maandag is er op school een informatieavond geweest over dit onderwerp. Op de site
www.kivaschool.nl staat, onder het kopje informatie voor ouders, hoe U ons en Uw kind hierbij kunt helpen.
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SEEF
Beste ouders,
In de week van 17 oktober hebben we weer een SEEF week. Deze week staat in het teken van zichtbaarheid. Nu de herfst weer
is begonnen, is het vroeger donker en ben je soms niet goed te zien voor andere weggebruikers.
We willen vragen of alle kinderen voor de centrale opening op 17 oktober een zo’n opvallend mogelijke jas/trui aan willen
doen om zo aandacht te vragen voor zichtbaarheid in het verkeer.






De kleuters houden een modeshow in hun eigen groep met hun eigen jasjes/kleding en we bespreken daarbij wat
opvallend is en wat niet. Dus wat zie je goed in het donker.
In de groepen 3 gaat het om extra goed uit te kijken wanneer het donker wordt. Zorg voor goed zicht en zorg dat je zelf
zichtbaar bent.
In de groepen 4 besteden we in de verkeerslessen aandacht aan opvallende kleding.
In de groepen 5 gaat het om je fiets goed zichtbaar maken en waar let je allemaal op moet letten in het donker en bij
regenachtig weer.
Bij de groepen 6,7 en 8 wordt de fietsverlichting van alle fietsen gecontroleerd. Op de dag dat de fiets gecontroleerd
wordt moeten alle kinderen hun fiets mee naar school nemen.
o Groep 6 houdt de controle op woensdag 19 oktober.
o Groep 7 op donderdag 20 oktober.
o Groep 8 op vrijdag 21 oktober.

Misschien kunt u als ouder alvast de fietsverlichting van uw kind controleren. We letten op:
 De koplamp; werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht.
 Het achterlicht; werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht.
 Een rode reflector aan de achterkant of een reflecterend achterlicht.
 Witte of gele reflectoren in de spaken of reflectie op de band of velg
 Twee gele/oranje reflectoren op beide trappers.
Hopelijk worden alle fietsen goed gekeurd!
En zoals vaak in het verkeer: Geef zelf het goede voorbeeld!
Commissie Seef

Ouderraadpraat



Hartelijk dank aan de aanwezigen bij de Algemene Leden Vergadering afgelopen maandag. Het jaarverslag 2015-2016
kunt u terugvinden op de website van de Griffioen.
Onlangs heeft u bericht ontvangen over de ouderbijdrage van dit schooljaar. Dit jaar bedraagt de bijdrage € 18,- per
leerling. Wij vragen u vriendelijk de ouderbijdrage over te maken op bankrekeningnr. NL72 RABO 01425.80.708 t.n.v.
Ouderraad “De Griffioen”. Gelieve bij de overschrijving voor- achternaam en klas van uw kind(eren) te vermelden.

Kober – overblijven
Dol op werken met kinderen?
Bij het overblijven op basisschool De Griffioen zijn wij op zoek naar overblijfvrijwilligers. Lijkt het je leuk om de
kinderen tussen de middag een gezellige overblijftijd te bieden? Je ontvangt er een vergoeding voor én bovendien
blijven je eigen kinderen gratis over op de dagen dat je er zelf ook bent.
Of wellicht ken je iemand die daarvoor geschikt is? Opa’s of oma’s, buurmannen of buurvrouwen, ooms of tantes, vrienden of
vriendinnen?
Neem voor aanmelding óf meer informatie gerust contact op met Kober kinderlunch op (076) 504 5612 of overblijven@kober.nl.

CJG – cursus Positief Opvoeden
In de vorige nieuwsbrief is gecommuniceerd over de cursus Positief Opvoeden van het CJG. Er zijn nog vrije plaatsen! Opgeven
kan tot uiterlijk morgen (7 oktober) 15.00u! http://www.cjgbreda.nl/griffioen

Basisschool De Griffioen
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Om thuis rekening
mee te houden
• Het is belangrijk dat uw kind zijn of haar
wachtwoord worden aangevraagd.
inloggegevens niet met anderen deelt.
• De meeste programma’s en apps die
• De inlognaam van uw kind bestaat uit
via de knoppen op de startpagina staan,
een nummer. Daarmee waarborgen we
werken ook buiten de school. Als ze niet
de privacy van onze leerlingen zo goed
werken, dan heeft de maker van het promogelijk. INOSweb voldoet aan de privagramma de mogelijkheid tot thuiswercywetgeving.
ken geblokkeerd.
• De inloggegevens van uw kind zijn be• Zonder internetverbinding heeft uw
kend bij de eigen leerkracht.
kind geen toegang tot INOSweb.
• Raakt uw kind het wachtwoord kwijt of
• Thuis werken op INOSweb is geen vermoet het worden gewijzigd, dan kan via
plichting. Huiswerk opdrachten maken
de leerkracht van de groep een nieuw
wel.

Meer weten
over INOSweb?
Heeft u nog vragen? De leerkracht
van uw kind staat u graag te woord.
Opmerkingen kunt u achterlaten op
www.inos.nl/themas/inosweb.

INOSweb
.nl
komt eraan!
online leren en
(samen)werken
voor iedereen

Grenzel

s Leren

Grenzeloos Leren is de
visie van INOS op leren en
ontwikkelen van kinderen.
Samen werken we aan
een stevig basis. Ieder
kind krijgt de ruimte om
talenten te ontwikkelen.
Alleen of samen met
anderen. We vinden dat
leren persoonlijk is, de
manier van leren verschilt
zoals kinderen verschillen.
Met INOSweb spelen we in
op de mogelijkheden die de
technologie ons biedt om
flexibel onderwijs mogelijk
te maken.

Wat is INOSweb?

We zijn er van overtuigd dat we met
INOSweb onze leerlingen beter toerusten
op de uitdagingen die zij tegenkomen in
een steeds meer gedigitaliseerde maatschappij.
Met de inzet van INOSweb neemt 
onze school een handig middel in gebruik
om online op eigen niveau te werken.
Individueel of samen. Met oefenstof of
verrijkingsstof. Op school of thuis.

INOSweb is de digitale leer- en werk
omgeving voor alle leerlingen van INOS.
Het is een afgeschermd systeem. De leerkracht bepaalt wat de leerling wel/niet kan
zien en doen op INOSweb.
Leerlingen vanaf groep 4 hebben de
beschikking over een persoonlijke agenda,
mailbox en opslagmap. Of hier gebruik van
gemaakt wordt, bepaalt de leerkracht van
de groep. Mailen en gemaild worden kan alleen binnen INOSweb, dus niet van buitenaf.
INOSweb bestaat uit een startpagina met
buttons voor verschillende programma’s
en gereedschappen. INOSweb is gemaakt
binnen de Google for Education* omgeving,
het inlogadres is www.inosweb.nl.

INOSweb werkt op elk apparaat (PC,
laptop, Chromebook, tablet, smartphone).
Google Classroom
Google Classroom is een van de toepassingen binnen INOSweb. Met Google
Classroom kunnen leerlingen:
• de inhoud van lessen inzien;
• samen werken aan opdrachten;
• opdrachten bekijken en maken (als taak
op school of als huiswerk).
De wijze waarop Google Classroom wordt
ingezet wordt bepaald door de leerkracht
en het schoolteam.

Met INOSweb kunnen leerlingen:
• werken in een door de leerkracht
samengestelde omgeving;
• met de programma’s en apps op eigen
niveau werken;
• onafhankelijk van tijd en plaats leren;
• de eigen ICT-vaardigheid (verder)
vergroten;
• alleen of samen mediavaardig worden;
• digitaal samenwerken met leerlingen en
leerkracht;
• ouders thuis laten zien waar ze op school
mee bezig zijn.

* Meer informatie over Google for Education kunt u
vinden op internet op www.google.nl/intl/nl/edu

