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Beste ouders, verzorgers,
De herfstvakantie ligt alweer achter ons en we gaan op weg naar de Sinterklaasperiode. Vlak voor de vakantie bent u door Mevr.
Nicole van Son, bestuurder van Inos, de organisatie waar De Griffioen deel van uitmaakt, op de hoogte gesteld van
ontwikkelingen binnen Inos. Om een heel lang verhaal kort te maken komt het er op neer dat er komend kalenderjaar een paar
procent minder geld beschikbaar is voor scholen. De Griffioen kan deze bezuinigingsslag dragen ook al betekent dit dat er veel
overwogen en heroverwogen zal moeten worden bij de inzet van het personeel. Een krimp is al voorzien in de groepen, u bent
daar eerder over geïnformeerd.
Een ander item is dat bij veel scholen van Inos de citoresultaten niet op orde zouden zijn. Gelukkig heeft Basisschool De Griffioen
daar geen last van. We werken hard en dat is zichtbaar in de tussenresultaten en bij de eindcito. Onze resultaten zijn meer dan
op orde en we zijn daar dan ook gewoon heel erg trots op. Niet al het leren is zichtbaar in citoresultaten en daar zijn de juffen en
meneren zich bewust van. Er wordt veel geleerd op onze school en de leerlingen hebben daar optimaal profijt van!
Begin november is een fijne tijd op school. De leerlingen zijn inmiddels het werken in de nieuwe klas gewend. De juffen en
meneren zien dat de regels & gewoonten inmiddels wat aangepast zijn aan hun manier van werken. Deze schijnbare rust wordt
half november natuurlijk verstoord door een Goedheiligman die vanuit Spanje met zijn knechten ons land, ons dorp aandoet. Er
gaan geruchten dat Sinterklaas aanstaande zondag ook in ons dorp aankomt. Ik heb het over geruchten, want helemaal zeker
weet een schooldirecteur dat natuurlijk nooit. Het is uiteindelijk ook voor hem gewoon afwachten en luisteren naar geraas door
de bomen en naar paardenvoetjes. We hopen hier maandag iets meer over te weten…… Er is al wel een brief uit Madrid binnen
gekomen. Daarin staat dat de Goedheiligman graag ziet dat de leerlingen op 6 december even uit mogen slapen. We zullen die
dag dan ook pas om 10.15 uur beginnen!
Twee weken geleden is ‘t Olifantje gestart op De Griffioen. We vinden het fijn om in samenwerking met Kober Kinderopvang een
peuterspeelzaal binnen onze school aan te bieden. U bent natuurlijk ook van harte welkom om eens langs te lopen en vanaf de
gang een kijkje te nemen in de groep. Dit betekent natuurlijk niet dat de samenwerking met Kindcentrum Bellefleur gestopt zou
zijn. Instroom vanuit Kindcentrum Bellefleur is met evenveel aandacht omgeven als voorheen. We zijn zuinig op de goede
contacten met beide partners in Kinderopvang, dat geldt voor het peuterwerk maar natuurlijk ook voor de BSO.
De week voor der herfstvakantie was een Seefweek. In alle groepen was er extra aandacht voor veiligheid in het verkeer. Zoals
iedere herfst stond Zichtbaarheid in het Verkeer centraal. De groepen 4 hielden zelfs een modeshow; in de aula mochten ze
twee aan twee over de catwalk lopen. Heel veel kinderen hadden speciale kleding aan! De juffen en meneer hadden voor mooie
muziek en bijzondere verlichting gezorgd. We doen de Seefweek vooral niet gewoon voor de gezelligheid. We willen graag dat
ook buiten school de aandacht voor veiligheid groter wordt. We hopen dat u er thuis ook op kunt letten.
De herfst is begonnen, dat is ook te merken aan het ziekteverzuim bij de leerkrachten. Eerder hebben we hierover al ingelicht,
maar het vraagt toch steeds de aandacht. Bij ziekte van een leerkracht willen wij dat deze vervangen wordt door één vervanger,
maar de mogelijke inzet van een vervanger is wettelijk aan tijd gebonden. Zo mogen leraren die niet vast in dienst zijn bij een
schoolbestuur in een half jaar tijd maar 6 keer een vervanging bij dat schoolbestuur doen. Dit betekent dat het voor kan komen
dat er in 1 week 3 verschillende leraren voor die klas staan. We weten met elkaar dat dit niet goed is, maar het is nog altijd beter
dan leerlingen onder andere groepen verdelen of in de aula een opvanggroep te hebben omdat er geen vervanger beschikbaar
is. Wij hopen op uw begrip in voorkomende gevallen.
Ik wens allen een bijzondere tijd toe met de Gasten uit Spanje!
Met vriendelijke groet,
Gerald Hilgersom
Directeur Basisschool De Griffioen
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Beste ouders (van groep 1 t/m 5),
Hij komt…. Hij komt…. Nog maar 2 nachtjes slapen en dan is Sinterklaas weer in Nederland!!

Wij vragen graag aandacht voor het volgende:
 Wij volgen met de groepen het Sinterklaasjournaal… dus kijken maar!!
Vrijdag 25 november gaan we in de ochtend cakejes bakken in elke groep. Hiervoor hebben we per groep 1 bakouder
nodig, die tussen de middag voor de klas de cakejes af kan bakken en na de lunchpauze weer mee naar school kan
nemen. Graag opgeven bij de leerkracht van de groep!
LET OP: de kinderen mogen deze dag allemaal verkleed naar school komen als Sint of Piet.



 Herinnering: Donderdag 1 december hebben we een Heerlijk avondje in iedere groep,
van 17:00 tot 17:30 uur. Gedurende dit half uur gaan de kinderen met de juf/meneer hun schoen zetten, liedjes zingen
en/of naar een verhaal luisteren. De kinderen mogen deze avond in hun pyjama naar school komen en een schoen
meenemen om op school te zetten!


Maandag 5 december mogen alle kinderen verkleed naar school komen en moeten alle kinderen van groep 3, 4 en 5
hun gymschoenen mee naar school nemen i.v.m. een pietengym in de Drie Linden!


De Sinterklaastijd is natuurlijk ook de tijd van snoepgoed. Op school zal er ook geregeld iets (kleins) lekkers
uitgedeeld worden. Voor kinderen met een allergie willen we u vragen zelf te zorgen voor een trommeltje met
alternatieven. Als u dit op korte termijn aan de leerkracht wil geven, zal deze zorgen dat uw kind lekker kan mee
snoepen met de rest van de klas (maandag 14 november vindt het eerste traktatiemoment plaats).
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Groep 1-2 en 2+
Algemeen:
 Nog 2 nachtjes slapen. Wat spannend toch allemaal weer...... We starten allemaal met Thema Sinterklaas.
 Woensdag 23 november is er een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij!
 Komende week brengen alle kleutergroepen een bezoek aan Muzipo. We gaan hier met de bus naar toe.
 Wilt u allen het alleen naar binnenkomen weer stimuleren?!




1-2B (juf Esther): Groep 1 mag volgende week een uitgespoeld melkpak meenemen en groep 2 een eierdoos. We gaan
er iets moois van maken rondom Sinterklaas. Ook sparen we wc-rollen.
1-2D (juf Maud & juf Annemarie): Wij sparen lege keukenrollen om mee te knutselen en heeft iemand voor ons een
speelgoedoventje te leen voor de sinterklaasperiode? Alvast bedankt.
2+ (juf Marjolein & juf Paulien): Wij sparen lege wc rollen.

Groep 4



Alle groepen 4 hebben dans workshops vanuit “De Stilte”, het thema is sprookjes.
De tafels van 2 en 10 mogen thuis lekker geoefend worden!

Groep 5






We hebben dinsdag een leuke dansworkshop van de Nieuwe Veste gevolgd. We hebben de traditionele dans De Haka
uit Nieuw-Zeeland gedanst.
Taal, rekenen en spelling; de blokken 2 zitten er bijna op. We zijn druk bezig met afronden en met de toetsen.
Met Topondernemers zijn we vol enthousiasme aan een nieuw thema begonnen: "Wereld in het klein."
Er zijn al weer wat kinderen die hun tafeldiploma hebben gehaald. Proficiat!
Groep 5c bedankt de opa van Lars hartelijk voor de wijze les over "Zeevaart vroeger en nu".
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Groep 6






Op maandag 14 november gaan we lootjes trekken voor het Sinterklaasfeest. De kinderen mogen een mooie surprise
maken voor het kind dat ze getrokken hebben. Daarbij hoort ook een gedicht. Het cadeautje dat gekocht mag worden,
mag niet duurder zijn dan 3 euro. De kinderen mogen er niet teveel snoepgoed in verwerken!
Alle groepen 6 krijgen een theatertocht in het Chassé theater. Daarvoor zijn wij op zoek naar ouders die
ons kunnen vervoeren. Hiervoor kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.
 Groep 6A gaat op maandag 12 december en duurt van 9.00-10.30 uur. We vertrekken dan om
8.30 uur vanaf school.
 Groep 6B gaat op maandag 12 december en duurt van 10.30-12.00 uur. Let op: De pauze van deze kinderen
verschuift dan van 12.30-13.30 uur. Zij hoeven dan pas weer om 13.30 uur op school aanwezig te zijn!
 Groep 6C gaat op maandag 12 december en duurt van 13.30-15.00 uur. We vertrekken dan om 13.00 uur vanaf
school.
 Groep 6D gaat op maandag 28 november en duurt van 13.30-15.00 uur. We vertrekken dan om 13.00 uur
vanaf school.
Alle groepen 6 krijgen ook nog eens in de maanden november en december een interessante lessencyclus aangeboden
die verzorgd wordt door een theaterdocent van de Nieuwe Veste. Groep 6A en groep 6C hebben hun eerste les al
gehad. Groep 6B en groep 6D krijgen hun eerste les eind deze maand.

Groep 7



Na het weekend is Sinterklaas weer in het land en wordt het weer tijd voor surprises! 14 november trekken we hier
lootjes voor. Het is de bedoeling dat de kinderen een leuk cadeautje voor €3,- uitzoeken.

Nieuws vanuit de MR




De MR is dit jaar in een vernieuwde samenstelling gestart. De vertegenwoordigende ouders zijn Nadine Machielsen
(voorzitter), Ludy Buijsse, Angela Franken, Suzian van Fraaijenhove en Colette Mathijssen. Het personeel wordt
vertegenwoordigd door Sander vd Berg, Ellen vd Bosch, Evelien Naber, Petra Roelen en Karin Bon (secretaris).
In deze periode van bezuinigingen bij schoolbestuur Inos, probeert de MR dit samen met Gerald Hilgersom naar de
Griffioen te vertalen. Wat heeft dit voor invloed op de begroting en het personeel?

Nac Junior Street League


Na de herfstvakantie hebben we alweer twee wedstrijden gespeeld. Een uitwedstrijd op het schoolplein van Ons SBO
en een thuiswedstrijd tegen de Eerste Rith. Helaas zijn beide wedstrijden verloren gegaan. Maar de sportiviteit en het
plezier was aanwezig en dat levert ten slotte de meeste punten op. Hopelijk kunnen we in de laatste twee wedstrijden
voor de winterstop nog één of twee wedstrijdjes winnen.

Programma tot aan de winterstop:
 15 november Effen (uit)
 22 november De Horizon (thuis)

