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Beste ouders, verzorgers,
Het einde van het schooljaar nadert. Ieder jaar een bijzondere tijd. Het is de tijd van afscheid nemen van de juf of de meneer. In
sommige situaties van de klas of zelfs de school. Onze groepen 8 maken zich gereed om naar het voortgezet onderwijs te gaan.
Komende week is de week van de musicals. Er worden voorstellingen voor alle leerlingen gegeven, voor opa’s en oma’s en voor
de genodigden! De hele week is het een komen en gaan in de aula. Ieder kan laten zien op welke wijze hij zich wil laten zien in
de rol die hij/zij heeft in de musical. Dat kan een stoere kerel zijn, een charmante zangeres, of als regelaar van geluid en licht. Op
een of andere wijze laat ieder zich kennen van een bijzondere kant. De juffen en meneren zijn in de afgelopen periode actief
geweest om ieder te kunnen laten stralen!
Het einde van het schooljaar nadert. Sommige kinderen letten heel goed op en hebben gezien dat er op verschillende plekken in
de school opeens wel heel veel dozen staan. Dat is natuurlijk niet zonder reden. We gaan aan het eind van dit schooljaar
namelijk verhuizen uit de Knipoog. Het gebouw dat voor De Griffioen jaren dienst heeft gedaan als plezierige verblijfplek voor
een deel van onze groepen hebben we niet meer nodig. Eigenlijk was de bedoeling dat deze verhuizing pas na het komend
schooljaar plaats zou gaan vinden. Het verzoek kwam van ons schoolbestuur of wij iets aan ruimte in zouden kunnen leveren
voor een halve groep van Basisschool De Apollo en voor hun nieuwe partner in de Buitenschoolse Opvang.
Concreet werd er gevraagd of we twee groepen zes naar de Schoolstraat wilden verhuizen. Voor onze
leerlingen, net nieuw samengestelde groepen 6, en onze leerkrachten, die veel waarde hechten aan een
goede onderlinge samenwerking, zou opsplitsing in twee groepen hier en twee groepen daar niet wenselijk
zijn. Vandaar de grote stap: Alle groepen naar de Schoolstraat! Dat betekent voor juffen, meneren en
verhuizers: Werk aan de winkel, inpakken en sjouwen!
Het einde van het schooljaar nadert. U krijgt aan het eind van het schooljaar weer het overzichtsblad met de plekken waar de
verschillende groepen zijn gevestigd. In de kleutergroepen is er al flink gepoetst. Fijn dat er weer zoveel papa’s en mama’s (de
eerlijkheid gebied me dat te schrijven dat het vooral mama’s waren) wilden helpen. Blokken werden schoongemaakt. Lego en
ander speelmateriaal werd in de wasmachine gedaan. Ook in de andere groepen zal en=r in de komende weken flink geruimd en
gepoetst worden.
Het einde van het schooljaar nadert. De groepen 7 hebben dit schooljaar voor het eerst niet meegedaan met de CITO-Entree
toets. Zij krijgen net als alle andere leerlingen aan het eind van het schooljaar bij hun rapport een uitdraai van de CITOresultaten mee. Bijzonder aan deze uitdraai is dat deze vergelijkbaar is met de CITO-Entree. Bij de resultaten wordt een
ontwikkelingsperspectief met de mogelijkheden in het voortgezet onderwijs gegeven. Wanneer u hier nog vragen over heeft
kunt u natuurlijk contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
Het einde van het schooljaar nadert. Het werk in de groepen wordt afgerond en alle toetsen zijn gedaan. Overigens zijn van al
onze leerlingen de CITO-toetsgegevens beschikbaar in ParnasSys. De resultaten worden uitgedrukt in een niveau (1 t/m 5). In de
rapportmap ontvangt u naast het rapport ook deze gegevens in een grafiekje uitgedrukt.
Aanstaande maandag gaan alle leerlingen aan het begin van de middag kennismaken met de nieuwe juf of meneer. Voor veel
kinderen toch altijd een spannend moment in het jaar! We hebben gemerkt dat het ook voor papa’s en mama’s weleens
spannend kan zijn. Ik wens u voor dat geval sterkte!
Met vriendelijke groet,
Gerald Hilgersom
Basisschool De Griffioen
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Groep 1-2 en 2+
Algemeen:
• Wij willen alle poets-ouders bedanken voor het helpen schoonmaken in de klas!
• Morgen (30 juni) zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag.
• Vrijdag 7 juli gaan we op schoolreis naar de Wolfslaar. Alle hulpouders krijgen een mail met info.
LET OP: deze dag zijn er andere schooltijden:
We verwachten de kinderen om 8.15 uur op school, want de bus vertrekt om 8.30 uur.
De kinderen zijn deze dag om 15.00 uur terug op school en mogen dan gaan genieten van het weekend!
De kinderen hoeven deze dag alleen maar drinken mee te nemen, dus geen fruit! Er wordt voor voldoende eten gezorgd.
•

Alle kleutergroepen zijn gestart met thema 'vakantie' en groep 2+ met thema 'gezelschapsspelletjes'.



1-2C (juf Ineke & juf Astrid): Wij zijn op zoek naar iemand met een camper. We willen graag eens zien hoe die eruit ziet
van binnen.

Groep 4




We hebben al veel witte T-shirts mogen ontvangen, nog niet iedereen heeft er eentje meegenomen. Graag een 'oud'
wit T-shirt meegeven zodat alle kinderen er straks iets moois van kunnen maken voor ons taal thema 'Kleding'. Ook
missen we nog een aantal lege potjes voor de schoolreis op 7 juli.
De laatste schoolweken gaan we nog veel gezellige dingen doen op school.

Groep 6
-

-

Voor onze Griffioendag/schoolreis, volgende week vrijdag, missen we nog veel glazen potjes met een
deksel. Denk bijv. aan een klein potje waar pindakaas in heeft gezeten. Graag voorzien van een naam op de
onderkant.
Voor donderdag in de laatste schoolweek is het handig als de kinderen een plastic tas meenemen zodat ze
hun eigen spullen mee naar huis kunnen nemen.

Groep 7




Op maandag 3 juli gaan de groepen 7 de musical van de groepen 8 bekijken. We hebben er veel zin in!
De laatste twee weken van het schooljaar zullen we geen huiswerk meer opgeven om het schooljaar rustig af te kunnen
sluiten.
Woensdag 12 juli hebben de groepen 7A en 7C juffendag. In de klas zijn we druk bezig met voorbereidingen!

Ondersteboven


Volgende week sluiten we dit project en daarmee het Ondersteboven¡ jaar af.

Griffioen 45 jaar
Nog maar een paar nachtjes slapen en het is zo ver! Spannend!
Wij hebben er enorm veel zin in! Heeft u nog zin en tijd om te helpen, stuur dan een mail naar:
griffioen45jaar@gmail.com
Picknickkleden mogen nog ingeleverd worden in de mand tegenover de koffiekamer!

MR nieuws
Woensdag 21 juni is er weer een MR-vergadering geweest. Daarin zijn onder andere de volgende punten besproken:
•

•

Aanpassing Schoolgids en Schoolkalender: De MR heeft de teksten van de Schoolgids en de Schoolkalender
doorgenomen; de directie zal deze documenten aanpassen en voor het begin van het nieuwe schooljaar op de site
plaatsen. Dan worden ook de ontbrekende protocollen op de site gezet.
Beveiligingsprotocol: Vanuit Inos wordt er gewerkt aan een beveiligingsprotocol voor o.a. de Chromebooks en Internet.
Die wordt eerst besproken in de GMR (Gemeenschappelijke MR van Inos) en pas daarna in de MR.
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•

•

Griffioen app: De Griffioen app is deels gevuld en zal vanaf begin volgend schooljaar echt in gebruik worden genomen.
Of de app Klasbord gaat vervangen is nog niet bekend. De app zal als extra communicatiemiddel naast de Nieuwsbrief
en de Griffioen site worden ingezet.
Terugloop aantal leerlingen: Vanuit de MR is aan de school gevraagd om te komen met een aktieplan om een verdere
terugloop van het aantal leerlingen te voorkomen.

De notulen van deze vergadering worden op de site van De Griffioen geplaatst zodra ze zijn goedgekeurd in de eerstvolgende
vergadering (18 september).
Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: kbsdegriffioen_mr@inos.nl

