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Beste ouders, verzorgers,
Beste ouders/verzorgers,
De eerste schoolweken van het nieuwe jaar. Voor onze leerlingen is het deze dagen vooral heel koud. De kleutergroepen gaan
vaker naar de gymzaal dan naar buiten. Bijzonder is dat er daardoor door sommige leerlingen veel wordt geleerd bij het
zelfstandig aankleden en uitkleden. In het verkeer is het voor ouders en kinderen vooral goed opletten. Door het koude weer
gedraagt ieder zich toch net even anders. Het is dus opletten geboden op de fiets of in de auto!
Door het schoolbestuur INOS wordt er dit schooljaar geen gezamenlijke ouder- en leerlingenenquête georganiseerd. Basisschool
De Griffioen organiseert dit nu zelf zodat we een beeld hebben van opinie, waardering en de aandachtspunten die ouders en
leerlingen (groep 6, 7, 8) aangeven. Deze enquête zal in de week van 30 januari worden uitgezet. Wij hopen dat deze enquête
door zoveel mogelijk mensen ingevuld zal worden. Komende week zijn er oudergesprekken. Deze keer werd dit georganiseerd
vanuit Schoolgesprek.nl. U heeft daar een uitnodiging voor ontvangen. Het aantal inschrijvingen ligt momenteel op ongeveer
85%. Wij danken u voor uw reacties en hopen dat deze wijze van indelen voor ouders net zo soepel verloopt als voor de
leerkrachten. U ziet vlot welke mogelijkheden er zijn voor de gesprekken en u kunt de tijd zelf uitkiezen.
Op school zijn we vandaag begonnen met een eerste bijeenkomst met de gekozen leden van de Leerlingenraad. Vanuit de
deelnemende 7de en 8ste groepers is voor de eerste vergadering een voorzitter benoemd en zijn er twee leerlingen gekozen die
de bijeenkomsten zullen notuleren. Elke vergadering zullen de voorzitter en de notulanten wisselen. Ieder krijgt op deze wijze
een beetje ervaring in de wijze waarop er overlegd wordt. Vandaag zijn de gespreksonderwerpen vastgesteld. De verslagen van
de leerlingenraad zullen natuurlijk ook op de website van onze school in te zien zijn.
Vanuit het jaaroverzicht in de schoolkalender zijn er vragen binnengekomen over 27 januari. Deze dag is echt een gewone
schooldag, per ongeluk heeft deze dag een kleur gekregen alsof het geen schooldag zou zijn. Dus alle juffen en meneren zijn er
dan, en de leerlingen zullen er dan natuurlijk ook zijn. Natuurlijk is er ook voor de kerstvakantie, zoals voor iedere vakantie, een
administratieve controle geweest van de aanwezigheid van de leerlingen op de dag voor de vakantie. Bij een zeer beperkt aantal
leerlingen zijn er vraagtekens over de afwezigheid geplaatst. Soms, heel soms, wordt er een leerling ‘ziek’ gemeld terwijl andere
medeleerlingen weten dat het kind ‘ziek’ in de auto naar de wintersport gaat. Het lijkt voor ouders weleens een kleinigheid,
maar voor leerlingen, voor medeleerlingen, is het nooit prettig. We leren de leerlingen het belang van eerlijkheid en ook in deze
situaties blijft het van waarde!
We hebben ervoor gekozen om het rapport, wat morgen meegaat, los te koppelen van de CITO-gegevens.
Deze zult u dan ook niet in het rapport terugvinden. De halfjaarlijkse CITO-resultaten zullen na de toetsing,
vlak voor de Voorjaarsvakantie, in een enveloppe mee naar huis gegeven worden. Het tweede
oudergesprek, in de komende week, gaat dus vooral over de schoolresultaten zoals deze zichtbaar zijn in
het werk van de kinderen. Aan het eind van het schooljaar worden ouders in de gelegenheid gesteld om,
facultatief, nog een derde gesprek ter afsluiting van het schooljaar te hebben.
Voor de groepen 7 is er wijziging in het toetsrooster. Vorig schooljaar stond de Cito-Entreetoets nog op het jaarrooster, dit
schooljaar doen de leerlingen van groep 7 met de toetsen uit het CITO Volgsysteem mee. De leerlingen ontvangen op basis van
deze toetsen ook een uitdraai met een perspectief voor het Voortgezet Onderwijs. Dit perspectief is vergelijkbaar met de
resultaten zoals die voorheen meegingen met de Entreetoets. Deze ontwikkeling is op de eerste ouderavond van het schooljaar
ook al aangekondigd bij de ouders van de leerlingen van de groepen 7.
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Na de oudergesprekken, na de toetsweken, zijn we al weer heel erg dicht bij het Feest der Feesten gekomen. Op onze school
zullen we daar natuurlijk ruime aandacht aangeven, beter gezegd: “We geve dur kleur aon! Komende zondag is er al een klein
voorproefje. Veel kinderen zullen de BRAK-zitting gaan bezoeken. Er gaan geruchten dat ook dit jaar de 3D’s daar aanwezig
zullen zijn. Mogelijk dat ik u daar over twee weken meer over kan vertellen.
Ik wens u een goed oudergesprek en een fijne start met de voorbereidingen voor de Kinderoptocht.
Vriendelijke groet,
Gerald Hilgersom
Directeur Basisschool De Griffioen

Groep 1-2 en 2+
Algemeen:




Volgende week, dinsdag 24 en donderdag 26 januari, zijn de ouderavonden van groep 2. Ouders die nog niet hebben
ingeschreven kunnen dit nog doen t/m vrijdag 20 januari (https://app.schoolgesprek.nl/).
Groep 2+ (juf Marjolein & juf Paulien): Wij bedanken familie Van Londen voor het leuke bezoek
aan de werkplaats van www.vanlonden.com !

Groep 3




Deze week beginnen we alweer met thema 6 "Het is feest".
Maandag 23 januari hebben we nog een afsluiting van het thema "mijn lijf". We krijgen dan bezoek
van team ambulance. Een heuse ambulance komt op het schoolplein en we krijgen hierover uitleg.
Bij de rekenlessen zijn we inmiddels begonnen met klokkijken, de hele uren. En we gaan op de
getallenlijn alweer een stapje verder met cijfers lezen en schrijven tot en met 40.

Groep 4





Na een heerlijke kerstvakantie zijn we weer gestart in het nieuwe jaar 2017.
De kinderen hebben de afgelopen week een lijstje meegekregen voor taal. Er staan woorden en omschrijvingen op van
het thema 'Nodig'. Thuis kun je oefenen door de woorden in een context te gebruiken en er samen over te praten. Op
school oefenen we er uiteraard ook uitgebreid mee.
Voor rekenen kan er thuis samen naar de analoge en digitale klok gekeken worden en dan vooral het hele en het halve
uur. De tafeltjes mogen ook extra geoefend worden.

Groep 5







We zijn na de vakantie weer hard aan het werk gegaan in groep 5! Met taal zijn we bezig met het thema dierentuin,
waarbij de kinderen van alles leren over het innerlijk en uiterlijk van dieren.
Tijdens de lessen van Topondernemers maken de kinderen kennis met de derde wereld en presenteren ze de
informatie op allerlei verschillende manieren.
In het nieuwe blok van spelling leren de kinderen de tegenwoordige tijd en de verleden tijd te herkennen en benoemen
ze de persoonsvorm in zinnen.
Met rekenen zijn we bezig met sommen tot en met 1000, gepast betalen en teruggeven van wisselgeld, de klok en de
deelsommen. De tafeltjes zijn hierbij belangrijk!
Morgen krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. Wij zijn heel trots!
Volgende week tijdens de ouderavond bespreken wij deze graag met u .
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Groep 6





De groepen 6b en 6d hebben de afgelopen weken dramales gehad van meneer Jeroen. Volgende week is alweer de
laatste les.
Sinds deze week verzamelen alle groepen 6 weer gewoon op school voor de gymlessen. De kinderen hoeven dus niet
rechtstreeks meer naar de gymzaal.
De komende weken zijn er weer veel toetsen. Willen jullie er rekening mee houden dat afspraken met huisartsen,
tandartsen etc. tijdens schooltijd dan niet zo fijn zijn.
Voor Topondernemers willen we graag tijdschriften verzamelen waarin geknipt mag worden.

Groep 7







Binnenkort zijn de open dagen van het voortgezet onderwijs. Groep 7 is het juiste moment om breed te oriënteren op
het begrip 'middelbare school'. Kinderen in groep 7 maken vaak nog veel ontwikkeling door en daarom is het van
belang om een aantal verschillende scholen te bezoeken zodat alles nog open ligt. In groep 8 is het de bedoeling gericht
te kijken naar een school die bij uw zoon of dochter past. De data van alle open dagen zijn te vinden in de bijlage.
Voor carnaval gaan wij een carnavalskop maken. Hiervoor hebben wij chipskokers nodig. Ook doppen, eierdozen en
kurken kunnen hier leuk bij gebruikt worden. Mocht u thuis lege boterkuipjes hebben, dan zijn wij
hier ook blij mee.
De boekbesprekingen zijn ingepland. Deze starten op 6 februari. Succes met voorbereiden!
Bij Topondernemers werken we aan het thema: Derde wereld.

Groep 8




Volgende week starten wij in groep 8 met de oefen-cito. Op dinsdag 24, woensdag
25 en donderdag 26 januari zullen de kinderen hier in de ochtend aan werken. Op
dinsdagochtend kan het mogelijk zijn dat de kinderen om ongeveer 12.10 uur klaar
zijn. De oefen-cito bestaat in totaal uit 12 taken. Iedere ochtend worden er 4 taken
van elk ongeveer 40 minuten afgenomen. De middagen zullen wij vullen met wat
meer ontspanning.
Binnenkort zijn er weer open dagen van het voortgezet onderwijs. De data van alle
open dagen zijn te vinden in de bijlage.

Ondersteboven





Alle ouders die hebben gereden naar het museum, hartelijk dank! Het was een fijn uitstapje!
Over 2 weken starten we met een nieuw project: Later als ik groot ben. De leerlingen gaan een beroep wat zij
interessant vinden uitwerken. Ook mogen leerlingen aan een eigen project gaan werken.
Ouders gezocht! Vindt u het leuk wat over u beroep te komen vertellen, heel graag! Voor meer informatie loop even
binnen bij de leerkracht!
Wist u dat Ondersteboven¡ ook op Facebook te vinden is? https://www.facebook.com/obovengriffioen/

Ouderraadpraat





De feestdagen zijn weer achter de rug en wij kijken terug op een geslaagd kerstfeest. Wij bedanken Groenrijk voor de
kerstbomen en 't Smartlappenkoor voor hun mooie liederen.
Het volgende feest staat al weer bijna voor de deur; karnaval. De kleding van de prins, raad van elf, en de nar was nodig
aan vervanging toe. We hebben mooie pakken laten maken. Dit kan natuurlijk niet zonder uw ouderbijdrage. Ouders
die de ouderbijdrage nog niet betaald hebben ontvangen hiervoor een herinnering.
Succes met de voorbereidingen voor karnaval!

Koffieochtend over social media
Op vrijdag 27 januari is er een koffieochtend voor alle ouders van de Griffioen georganiseerd door Chantal Hendrickx
van het CJG. De koffieochtend heeft als thema Social Media. Er zal worden gesproken over veilig en goed gebruik van
onder andere Whats App. De ochtend start om 9 uur. U bent allen van harte welkom.

