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Nieuwsbrief no. 16
Algemeen
Beste ouders/verzorgers,
Zomaar een donderdag in april. Het is nog vroeg in de morgen en de school is helemaal stil. Alle hekken zijn al open, de
vuilnisbakken staan buiten. In een hoekje van de school brengen ouders hun kind al vroeg naar de BSO, De directeur is
begonnen aan het schrijven van het twee-weken-bericht. Zomaar een donderdag in april. Er gaat op deze dag weer veel geleerd
worden. Misschien maakt uw kind vandaag voor het eerst een puzzel af. Misschien durft uw kind vandaag voor het eerst in de
grote kring iets te vertellen. Misschien wordt vandaag de staartdeling voor het eerst alleen gemaakt. Misschien maakt dat
meisje van groep 7 vandaag weer de onenigheid van gisteren goed. Een gewone donderdag in april, maar het is een dag vol
mogelijkheden.
De leraren volgen deze week allemaal een vervolg op de eerdere training met Office 365. Het gaat vandaag over samenwerken
en delen van documenten. Daarnaast nemen we afscheid van de harde schijf met documenten op school. Vanaf vandaag gaat
alles in de cloud en worden documenten niet meer in losse mapjes gedaan maar worden de documenten ‘getagd’ zodat ze
gemakkelijk vindbaar zijn. Twintigduizend documenten per jaar, zonder mapjes. Het zal voor de leraren en leraressen even
wennen zijn.
Zomaar en donderdag in april. We zijn net over de helft van het schooljaar, maar nu reeds werken we aan de invulling voor het
komende leerjaar. Vandaag wordt definitief de beslissing genomen over het aantal groepen in het komende schooljaar. Er zal
krimp zijn van de school, er zijn komend schooljaar minder leerlingen, en daardoor ook minder groepen. Waar we zullen
krimpen kunnen we in de komende Nieuwsbrief bekend maken. De verdelingen van het aantal groepen over de leerjaren in
schooljaar 2016-2017 zal dan, op 21 april, voor alle ouders en leerlingen duidelijk zijn.
Deze week hebben we Seefweek op school. We leren de leerlingen over veiligheid in het verkeer. Over keuzes
die je als voetganger of fietser moet maken. Hat gaat er niet om hoeveel recht je hebt op voorrang. Het gaat
erom of je voorrang krijgt. Pas dan kun je je als kind veilig door het verkeer bewegen. Aandacht voor veiligheid
en weerbaarheid in de keuzes die je maakt is van belang. Samen leren we dat op Basisschool De Griffioen. De
Seefweek valt samen met de verhoogde aandacht die de Groep Verkeersveiligheid Prinsenbeek (GVP) samen
met de wijkagenten voor het parkeergedrag rond de school hebben. Er zijn nu twee Zoen Zwaai en Zoef Zones
ingericht. Daar kunnen ouders rap parkeren en kinderen uit de auto begeleiden. Natuurlijk mag dit gepaard
gaan met een stevige kus en een flinke zwaai!! De politie en de vrijwilligers van de GVP hebben hun beste
beentje voorgezet, nu is de beurt aan de papa’s en mama’s, opa’s en oma’s.
Deze week worden er voorbereidingen getroffen in de groepen 7 voor de CITO-entreetoets. Komende week gaan de leerlingen
van groep 7 beginnen aan deze toets. Gedurende twee weken zal er elke dag een deel van de toets gedaan worden. Ouders en
leerlingen kunnen aan de hand van het resultaat een aanwijzing krijgen over het schooltype van het voortgezet onderwijs wat
meer of juist minder geschikt is. Een week later beginnen onze schoolverlaters met de Eindtoets Basisonderwijs van het
CITO. Ook voor hen is het een spannende tijd, al scheelt het heel veel dat de schoolkeuze al gemaakt is en er een bericht is
ontvangen over de toelating op de nieuwe school.
We kunnen u laten weten dat Basisschool De Griffioen kiest voor KIVA als methode waarin we vanaf schooljaar 2016-2017 gaan
werken aan de sociale veiligheid. KIVA is een Finse methodiek die wezenlijk effect heeft op scholen. We zullen dan ook alles op
alles zetten om ook met onze leerlingen goede resultaten te behalen. We houden u op de hoogte! Over twee weken ontvangt u
alweer de laatste Nieuwsbrief voor de meivakantie en voor de viering van de Griffioendag/Koningsdag/Verjaardag van Meneer
Gerald op 22 april! We vieren op die dag drie feesten in één en maken er een grootse dag op Basisschool De Griffioen van.
Ik wens u en uw kinderen fijne weken waarin weer veel geleerd mag worden!

Gerald Hilgersom
Directeur Basisschool De Griffioen

Groep 1-2 en 2+
Algemeen:
 Alle kleuterklassen sparen eierdozen!
 Welke opa / papa zou het leuk vinden, om een band te plakken in de klas, in het kader van het thema 'vervoer'? Graag
aanmelden bij de leerkracht.



Wij zouden het leuk vinden om zoveel mogelijk verschillende soorten fietsen (denk aan: omafiets,
bakfiets, tandem, mountainbike enz.) te mogen bewonderen op woensdagochtend 13 april, van 8.45
uur tot 9.15 uur op het grote plein. Dus hierbij vragen wij zoveel mogelijk ouders om hun fiets te
komen showen!! Hopelijk tot woensdag 13 april.

Groep 3



Groep 3c en groep 3d kunnen weer heel wat plastic tassen gebruiken. Dus mocht u er over hebben? Wij zijn er blij mee.
Alle hulpouders voor de Seefactiviteit alvast bedankt!

Groep 4






Het nieuwe thema van Taal is "Slapen" We leren woorden en uitdrukkingen zoals bedstee, knikkebollen, een uiltje
knappen.
Bij spelling zijn we volop bezig met het zelfstandig naamwoord en het lidwoord. Ook hebben we
geleerd om aan het begin van de zin een hoofdletter te schrijven.
Tot slot hebben we deze week SEEF week. We hebben gisteren allemaal ons fietsvaardigheid
certificaat behaald! Proficiat!
Vrijdag 22 april is het Griffioendag. Uw kind neemt deze week een informatiebrief mee.

Groep 5




Veel kinderen hebben hun tafeldiploma al gehaald bij meneer Gerald, dat is super goed! Thuis ook goed oefenen zodat
alle leerlingen binnenkort hun tafeldiploma hebben.
De juffen zijn vrijdag 1 april flink voor de gek gehouden. Leuk dat er zoveel grappenmakers in de
groepen 5 zitten.
Heb je thuis wol over en kun je ronde bierviltjes regelen, neem ze mee naar school voor een leuke
handvaardigheidsopdracht.

Groep 6




Fijn dat er gisteren zoveel ouders een groepje kinderen wilden begeleiden bij de verkeerspuzzeltocht van groep 6.
Volgende week donderdag 14 april hebben de kinderen van groep 6 op school een dansvoorstelling
van Capoera Events.

Groep 7




Wij hebben inmiddels bijna al de werkstukken binnen. De kinderen hebben erg hun best gedaan!
Morgen is de grote dag van het landelijk verkeersexamen. Zowel het theoretische gedeelte alsmede het
praktijk gedeelte zal deze dag worden afgenomen.
Volgende 2 weken staan in het teken van de Cito entree toets. Afgelopen week hebben de kinderen al
kunnen oefenen. Wij wensen de kinderen veel succes.

Ouderraadpraat


Wat een gezelligheid was het in de aula met lekkere soep en broodjes knakworst met de goede doelendag. Met deze
actie hebben wij een bedrag van €150,- opgehaald voor stichting hulphond. Alle leerlingen en ouders bedankt!

Kober – overblijven
Medicijnen tijdens het overblijven:
Gebruikt uw kind medicijnen die tijdens het overblijven ingenomen worden?
Het is belangrijk dat dit bij de overblijfcoördinator bekend is. U kunt een mail sturen naar: kbsdegriffioen_overblijven@inos.nl. Er
wordt dan een medicijnformulier naar u toegestuurd om in te vullen.
Dit formulier kunt u afgeven bij Lisette (teamkamer), of inscannen en mailen naar: kbsdegriffioen_overblijven@inos.nl.
Ook ligt er altijd een papieren versie van het medicijnformulier bij Lisette.
Alvast bedankt!
Kelly Abbenhuis
Overblijfcoördinator van de Griffioen
Tips voor het overblijven:
 Een gezonde lunch geeft meer energie! Wilt u een (zoete) lekkernij meegeven? Geef dan geen snoep of chocolade mee.
Ligakoeken, mueslirepen en krentjes zijn een prima alternatief.
 Vergeet niet op de broodtrommel, de drinkbeker en de tas duidelijk de naam van uw kind te zetten, zo kunnen er geen
spullen kwijtraken.
Het overblijfteam zoekt met spoed versterking!
Vind je het leuk om:
 Met kinderen te werken?
 Met de kinderen een boterham te eten, te spelen of lekker kletsen?
 Samen met je collega’s zorg te dragen voor een gezellige en ontspannen sfeer tijdens het overblijven?
Ja? Neem dan snel contact met ons op!
(076) 504 56 12 Of e-mail: overblijven@kober.nl
Aanmelden overblijf:
U kunt uw kind(eren) digitaal aanmelden voor het overblijven bij Kober kinderlunch. Ga hiervoor naar
www.kober.nl/overblijven.
Voor ondersteuning bij het digitaal aanmelden, kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator op school of met het
serviceteam via (076) 504 56 05 of via serviceteam@kober.nl.
Hartelijk dank!
Met vriendelijke groeten,
Kober kinderlunch

Lunch Break bij Belle Fleur kinderopvang
Belle Fleur biedt in Prinsenbeek lunchbreak aan op maandag ,dinsdag, donderdag en vrijdag!
Waarom zou u kiezen voor onze lunch Break bij Belle Fleur?
 Wij bieden de kinderen een ontspannen overblijf aan. Hier kunnen de kinderen even loskomen van
school en kunnen ze rustig eten.
 Wij zorgen voor een huislijke sfeer, waar we gezellig met zijn allen aan tafel eten.
 Belle Fleur zorgt voor het brood, beleg en drinken. Er is genoeg keuze voor iedereen.
 Als de kinderen klaar zijn met eten kunnen ze nog heerlijk in de Bso ruimtes spelen.
Belle Fleur houdt rekening met ieder kind op zich, de een heeft nu eenmaal meer aandacht nodig dan de ander en dat kunnen
wij ze bieden. We ondersteunen in het zelf proberen en ontdekken, maar het belangrijkste is dat de kinderen zich ontspannen
en plezier beleven aan de lunch break. Niks moet, alles mag.

We werken met gediplomeerde pedagogische medewerkers.
De kinderen worden op school opgehaald met onze Stint en ze worden ook weer met de Stint
terug gebracht. De Stint is niet alleen prachtig om te zien, maar ook een duurzaam
vervoermiddel waardoor uw kind veilig en in de winter droog en warm blijft, door de
overkapping.
Wilt u gebruik maken van onze lunchbreak? Uw kind(eren) mag altijd proef komen draaien, en natuurlijk mag u een kijkje komen
nemen. Na de intake plannen we vervolgens een wenmiddag in.
Goed idee? Neem dan contact op met info@bellefleur.nl, wij kijken er naar uit!
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-
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