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Algemeen
Beste ouders, verzorgers,
Na de voorjaarsvakantie weer terug op school. Maandag was het nog wat napraten over de karnavalsoptochten en het
karnavalsfeest in het dorp. Maar om 9.30 uur leek het hele feest alweer uit de lucht te zijn. Als directeur mag ik af en toe graag
door de gang lopen. Bijna alle groepen werken met open deuren, een passant kan al vlot oppakken wat er gaande is. Er werd
overal alweer veel gewerkt. Leesgeruis in de groepen 3, een presentatie in een groep 5, zingen in de groep 4, rekenen in de
groepen 7 en een gesprek over de verkiezingen in een groep 8. Met andere woorden, het was weer een gewone schooldag! Het
is fijn dat onze leerlingen de afwisseling goed aankunnen. In alle situaties past een ander gedrag, en nu ligt het accent weer op
samen lekker doorwerken!
In de maand februari heeft u vragen beantwoord in de ouderenquête. Deze enquête is door 265 ouders
ingevuld, een aantal wat voldoende is om conclusies te trekken. U geeft ons een totaalcijfer van 8,1 op
een schaal van 1 tot 10. Wij vinden dit wel een getal om trots op te zijn. Het antwoord op de vraag ‘In
hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?’ was met 9,2 het hoogste cijfer van de enquête. U begrijpt dat de juffen en
meneren vlak voor de karnavalsvakantie in polonaise door de gangen liepen. Want het is van belang dat kinderen met plezier
naar school gaan, immers dan kan er het meest geleerd worden! Natuurlijk zijn ook de andere gegevens vanuit de enquête van
belang. We realiseren ons dat de communicatie over leervorderingen nog beter kan. Mogelijk dat het openstellen van de
gegevens vanuit ons administratieprogramma ParnasSys hier voor een deel in kan voorzien. Momenteel zijn de CITO-resultaten
zichtbaar voor ouders binnen ParnasSys (ouders.parnassys.net). Komend schooljaar zullen ook de resultaten van Taal en
Rekenen zichtbaar zijn. Momenteel zitten we in een testfase voor de publicatie van deze gegevens.
Ook de leerlingen hebben een vragenlijst beantwoord. Een vragenlijst over veiligheid en een algemene vragenlijst. Beide
vragenlijsten lieten een mooi en waarderend beeld zien. ‘Heb je het naar je zin in de groep?’ werd met een 9,1 het hoogste
cijfer. Fijn dat het beeld zo algemeen is bij onze leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. De vraag van ‘Hoe veilig voel je je op school’
werd met een 9,0 gewaardeerd. Dit is voor ons een belangrijk gegeven. Natuurlijk niet om bij stil te staan, maar vooral om dit te
continueren. Waarbij de juffen en meneren natuurlijk zich altijd moeten blijven realiseren dat er misschien wel een kind in de
groep zit die zich mogelijk minder prettig voelt. Alertheid is van belang, altijd!
U kunt de complete vragenlijst nazien op de website www.scholenopdekaart.nl waar nog meer gegevens over onze school terug
te vinden zijn. In de toekomst zal deze website mogelijk de schoolgids gaan vervangen. Binnen INOS hebben we afgesproken dat
alle scholen de website geheel zullen vullen. Ouders hebben dan de mogelijkheid om scholen in geheel Nederland via deze
website te vergelijken.
Na de vakantie zijn we in de groepen 4 tot en met 8 begonnen met de nieuwe leesmethode Estafette. Leraren zijn voldoende
geschoold om ermee aan de slag te gaan. We zijn benieuwd naar de uiteindelijke leerresultaten. Het is immers van belang dat
alle leerlingen voldoende vorderingen boeken met het lezen. We weten allemaal dat het lezen thuis wat terugloopt door de vele
andere wijzen van tijdbesteding die er mogelijk zijn. Op school houden we daarom vast aan een half uur leestijd per dag.
De verkiezingen krijgen momenteel veel aandacht. Onze groepen 8 doen in het kader van burgerschap een project over de
verkiezingen. Komende week organiseren we onze eigen verkiezingen. Daar zullen stevige debatten aan vooraf gaan.
Spreekvaardigheid & motiveren leren we ook op De Griffioen.
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Langzamerhand komt voor de groepen 8 ook het Voortgezet Onderwijs duidelijker in beeld. De aanmeldingsronde is nu
afgesloten, in de komende periode zal duidelijk worden op welke scholen er geloot zal moeten worden.
Langzamerhand gaan we richting de lente; samen met u hopen we voor onze leerlingen op fijn buitenspeelweer!
Vriendelijke groet,
Gerald Hilgersom
Basisschool De Griffioen

Groep 1-2 en 2+
Algemeen:








We zijn in de kleuterklassen gestart met thema 'musical'. Zoals eerder vermeld hierbij de data van de
musicaluitvoeringen:
o Groep 1-2A en 1-2B op dinsdag 11 april
o Groep 1-2E en 2+ op woensdag 12 april
o Groep 1-2C en 1-2D op donderdag 13 april.
Wij zijn voor de musical opzoek naar verkleedkleren van een beer en konijn. Deze mag je aan de eigen leerkracht geven.
Wij vinden het fijn om deze dan de komende periode te mogen lenen.
Iedereen heeft een uitnodiging gehad voor het juffenfeest van a.s. woensdag 15 maart. De kinderen hoeven deze dag
geen fruit en drinken mee te nemen en mogen als feestbeest verkleed naar school komen.
Alle kleutergroepen (A, B, C, D, E) zijn nog opzoek naar ouders die willen helpen tijdens de spelletjesmiddag op
maandagmiddag 3 april. Graag opgeven bij de leerkracht. Groep 2+ heeft voldoende ouders voor deze middag.
1-2A (juf Bianca & juf Lieke) en 1-2B (juf Esther): Op donderdagochtend 23 maart gaan we naar het Chassé Theater. Wij
zijn hiervoor nog opzoek naar ouders die willen rijden en begeleiden. Graag opgeven bij de leerkracht.

Groep 4





We zijn gestart met de nieuwe leesmethode 'Estafette'. De kinderen vinden het erg leuk! De komende tijd mogen de
kinderen tijdschriften zoals Donald Duck, stripboeken en kranten meenemen naar school om te bespreken.
Met taal gaan we het thema 'Gek' komende week afronden. Na volgende week starten we met het thema 'Slapen'. Op
de creatieve middag van vrijdag 24 maart gaan we allerlei creatieve activiteiten rond dit thema doen.
De kinderen mogen dan slaapkleding, slaapmuts, knuffels, slaapmatje of een grote handdoek
meenemen.
Verder is het fijn om de tafeltjes 1 t/m 5 en 10 ook thuis te blijven oefenen. Ook dagelijks lekker
(voor)lezen. En natuurlijk niet vergeten gezellig buitenspelen.....

Groep 6




De dansdocent van De Stilte start een week later met haar lessen. De eerste les zal plaatsvinden op dinsdag 14 maart
voor alle groepen 6. Daarna zal zij nog twee keer op dinsdag een les verzorgen.
Wij zijn op zoek naar hulpouders voor woensdag 5 april tijdens de Seefweek. We gaan een verkeersborden-speurtocht
lopen met groepjes kinderen. Graag opgeven bij de leerkracht van uw kind. De speurtocht zal ongeveer 1 uur duren.

Groep 7


Dinsdag 21 maart hebben we met de groepen 7 boomfeestdag. Er is dan een activiteit gepland op Landgoed Burgst in
de Haagse Beemden. De kinderen gaan hier op de fiets naartoe. Groep 7c gaat in de ochtend. De groepen 7a en 7b in
de middag. De groepen 7a en 7b zoeken hiervoor nog ouders om te helpen. Graag opgeven bij de leerkracht.
Kleding voor het weer en de activiteit:
* Laarzen
* Oude kleren
* Warme jas
* Evt. handschoenen als het koud is.
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Op donderdag 13 april is het verkeersexamen. In de klas zijn we hier al druk voor aan het oefenen.
De komende week hebben we een dansworkshop.

Groep 8



De kinderen hebben deze week hun laatste les van bureau Halt gehad. Deze les ging over online veiligheid. Het was
heel leerzaam!
Vanaf volgende week start de NAC Streetleague weer. Dinsdag 14 maart spelen wij onze eerste uitwedstrijd na de
winterstop tegen de BS de Weerijs uit Breda.

Leesonderwijs op De Griffioen
Beste ouders,
Na de Carnavalsvakantie zijn de groepen 4 tot en met 8 gestart met een nieuwe leesmethode voor
voortgezet lezen. Deze nieuwe methode is genaamd “Estafette”. Door Estafette is een goede en
uniforme leesaanpak vanaf groep 1 tot en met groep 8 binnen onze school gewaarborgd.
Bij Estafette is er expliciet aandacht voor vlot, correct en vloeiend lezen. Wanneer kinderen goed vloeiend kunnen lezen,
begrijpen ze ook wat ze lezen en dit is natuurlijk het allerbelangrijkste. De methode biedt uitdaging voor sterke lezers en biedt
veel oefenmateriaal en verschillende werkvormen voor kinderen die moeite hebben met lezen. Daarnaast is er aandacht voor
woordenschat en ook leesplezier is een belangrijk uitgangspunt.
Wij wensen alle kinderen en leerkrachten veel leesplezier toe!
Het team van de Griffioen

KiVa ervaringen van de kinderen!
Door Yara Thiellier:
1. Hoi allemaal ik vertel wat KiVa is!
Kiva is dat kinderen of kinderen uit hogere groepen pesten. Dat is natuurlijk niet fijn als kinderen pesten. Een
voorbeeld: jij bent dik of laten struikelen of roddelen of schoppen of iemand anders die eten van je weggooit of
uitschelden.
2. Verborgen pesten
Verborgen pesten is roddelen en op je telefoon met social media, voorbeeld: WhatsApp, Instagram, Snapchat. Normale
berichten soms musical.ly dan ga je over mensen praten. Als je dat in de gaten hebt dan moet je het tegen je ouders of tegen je
juf of meester zeggen. Je moet het echt niet verbergen voor je dan zit je er mee en je krijgt spijt net als de pesters. De pesters
doen het altijd persoonlijk met snapchat musical.ly of instagram en WhatsApp.

Door: Lars van den Bovenkamp:
Hallo allemaal ik doe een verslag over KiVa.
Eerst ga ik u uitleggen wat kiva is. Kiva is een club tegen pesten. Sommige scholen doen daar aan mee. Zoals de Griffioen.
De eerste keer dat we kiva deden begonnen we met hoofdstuk 1. Dat heet iedereen verdient respect. Het was een leuk blok en
dat gaat goed in de klassen. Hoofdstuk 2 heet de groep dat hoofdstuk was heel leerzaam. De kinderen hebben daar ook veel van
geleerd. Hoofdstuk 3 heet communicatie. In dat blok gaven we elkaar extra complimentjes. Dat vond ik het leukste hoofdstuk.
Het hoofdstuk was leerzaam voor de kinderen.

Door: Lieve van Bueren:
Hallo allemaal
Ik maak een verslag over kiva en het thema is verborgen vormen van pesten. Kiva is leuk!!! Het is natuurlijk leuk om kiva leuk te
vinden want je doet het best vaak. Ik vertel je nu wat over kiva:
1 iedereen verdient respect
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We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect.
2 de groep
We maken er samen een fijne groep van.
3 communicatie
We praten met elkaar en gebruiken daarbij de ik-taal
4 herken pesten
We willen dat pesten stopt.
5 verborgen vormen van pesten
We willen ook dat verborgen vormen van pesten stopt. Gelukkig waren allen lessen leuk, want ik hou van kiva. En ik heb een juf
die alles goed kan uitleggen en dat is fijn want je hebt vaak uitleg nodig.

Ouderraadpraat
Ook de Griffioen heeft dit jaar kleur gegeven aan karnaval!
Wat hebben de leerlingen gefeest! De Prins & Prinses, Raad van Elf en de Nar van
de Griffioen zijn dit jaar in het nieuw gestoken. Mieke Klijs heeft deze schitterende
pakken gemaakt waarvoor onze hartelijke dank!

