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Beste ouders, verzorgers,
Het winterzonnetje schijnt vrolijk. We heten het zonnetje van harte welkom. Kinderen kunnen weer naar buiten en hoeven niet
iedere dag in de speelzaal te spelen. Het voelt nog niet als lente, maar heel, heel voorzichtig begint het wel in het hoofd te
komen. De kleuters spelen op de dagen dat de Peuterspeelzaal ook open is samen met de jonge kinderen. Natuurlijk wordt er
gelet op veiligheid voor alle kinderen. Kinderen vanaf 2,5 jaar hebben daarin andere behoeften dan de al wat oudere kleuters.
Maar we zien op onze speelplaats dat het gelijktijdig spelen soms zelfs leidt tot echt samen spelen. Voor allen is dit een mooie
ontwikkeling.
De gesprekken naar aanleiding van de schoolrapporten hebben we vorige week af kunnen sluiten. Op onze school moeten we
nog wel de evaluaties afronden, maar het lijkt erop dat het gebruik van de mogelijkheid om via ‘schoolgesprek’ de planning te
maken erg succesvol is. Ook voor de ouders was het natuurlijk even wennen, maar uiteindelijk kon 95% van de ouders op de
door hen zelf geplande tijd met de juf of meneer in gesprek. Deze wijze van uitnodigen zal zeker nog een vervolg gaan krijgen.
Op school worden er de halfjaarlijkse CITO-toetsen gedaan. Dit betekent dat er toetsen gemaakt worden voor rekenen, taal,
leesniveau (AVI-DMT) en spelling. De gegevens zullen worden verwerkt en de resultaten zullen in de week voor de
Voorjaarsvakantie meegegeven worden met de leerlingen. Ook in ParnasSys, ons administratiesysteem zullen de
resultaten zichtbaar zijn. Echter de wijze waarop deze zichtbaar zijn is weinig genuanceerd. Juist in de schriftelijk
aangeboden grafiekjes is de vooruitgang of stilstand in ontwikkeling goed zichtbaar. Heeft u vragen over deze
resultaten dan kunt u natuurlijk na de voorjaarsvakantie terecht bij de groepsleerkracht.
Aan het begin van de komende week worden de uitnodigingen om deel te nemen aan de tevredenheidsenquête verstuurd. Per
leerling wordt er een uitnodiging aan één van de ouders verstuurd. Dit betekent dat grotere gezinnen meer dan één enquête
kunnen invullen. Tevredenheid kan natuurlijk ook per kind verschillen. De vragenlijsten voor ouders zullen tot en met 19 februari
openstaan. Wij hopen op een enthousiaste en grote deelname van zoveel mogelijk ouders. Ook zullen de leerlingen van de
groepen 6, 7 en 8 op onze school een vergelijkbare enquête in kunnen vullen. Zij doen dat in de eigen klas met gebruik van de
chromebooks die we per leerjaar tot onze beschikking hebben. Na de voorjaarsvakantie zullen we de uiteindelijke resultaten
met ouders, medezeggenschapsraad en ouderraad delen.
Vandaag is de tweede bijeenkomst van de Leerlingenraad georganiseerd. Het is natuurlijk even wennen voor de deelnemers. Er
is gesproken over de beveiliging van het gebouw, over hygiëne in en rondom de toiletten, over de wijze waarop er
huiswerkondersteuning kan plaatsvinden en over de aanschaf van nieuwe leesboeken per groep. Over twee weken zal deze
bijeenkomst vervolgd gaan worden.
In de week van 13 februari beginnen de leerkrachten in de groepen 8 met de adviesgesprekken. Deze gesprekken zijn voor
leerlingen en ouders belangrijk in verband met de schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs. Een aantal jaren geleden was de
Eindcito van belang, sinds een tweetal jaren wordt deze pas georganiseerd op het moment dat de schoolkeuze al gemaakt is. De
Eindcito wordt eind april, vlak voor de meivakantie, afgenomen. Deze toets is momenteel eigenlijk een bevestiging van het
schooladvies. Ouders worden zelfs in de gelegenheid gesteld om een aanpassing op het schooladvies te vragen wanneer de
resultaten duidelijk beter zijn dan het eerdere schooladvies. Dit schooladvies is een belangrijk item in de politiek. Men
overweegt zelfs om in het tweede leerjaar van het Voortgezet Onderwijs een ‘gecorrigeerd en opnieuw vastgesteld’
schooladvies te geven.
Voor de komende weken is het van belang dat ik u opmerkzaam maak op een fout in onze schoolkalender. Op 24
februari, de vrijdag voor de vakantie, is er GEEN continurooster. De schooltijden zijn in de ochtend van 8:45 uur
tot 11:30 uur en van 12:30 uur tot 14:30 uur. Dus er is WEL een middagpauze (van 11:30 uur tot 12:30 uur).
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Daarnaast nog de reminder voor maandag 20 februari: een bijzondere vrije dag voor de leerlingen; op deze dag
werken alle leerkrachten aan de verwerking van de resultaten van de CITO toetsen. Werkwijzen &
ondersteuningsplannen worden geëvalueerd en voor de navolgende periode opnieuw opgesteld, zodat we met
iedere leerling op de juiste wijze aan het werk kunnen in het komende halfjaar.
Ik wens u een buitengewoon goede voorbereiding voor de Karnaval en met name de Kinderoptocht toe!!
Vriendelijke groet,
Gerald Hilgersom
Directeur Basisschool De Griffioen

Groep 1-2 en 2+
Algemeen:







We zijn in alle kleutergroepen gestart met thema gezondheid. Er wordt flink geknutseld, rollenspel gespeeld en gepraat
over o.a. ziek zijn, een doktersbezoek en het ziekenhuis. 2+ bouwt nog lekker verder aan het thema ‘bouw’.
Het zou fijn zijn wanneer de kinderen proberen om zelfstandig naar binnen te komen.
Maandag 20 februari zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag.
Vrijdag 24 februari zijn er aangepaste schooltijden i.v.m. het Karnavalsfeest! Van 8.45 – 11.30u en van 12.30 – 14.30u
(kinderen komen tussen de middag dus gewoon thuis eten!).
1/2A (juf Lieke & juf Els): Mama van Nienke en mama van Hiske dank jullie wel voor de gastlessen over 'gezondheid'!

Groep 3





Donderdag 16 februari hebben we een workshop van de Vlinderfabriek "sprookjes op z’n kop”.
Dinsdag 21 februari hebben we met groep 3 de voorrondes van de playbackshow. De winnaars mogen op
vrijdag tijdens het carnavalsfeest nogmaals optreden. Kinderen die mee willen doen kunnen zich opgeven bij
de eigen leerkracht.
Willen jullie niet vergeten om de rapportmapjes met alle bladen erin voor de carnavalsvakantie weer in te
leveren op school.

Groep 4





Fijn dat we zoveel ouders vorige week tijdens de oudermiddagen en avonden hebben gesproken.
Met taal starten we met een nieuw thema "Gek". We gaan onzingedichten maken en woorden bespreken die over gek
gaan. Een mooi thema om mee te werken naar de carnaval toe.
Met spelling leren de kinderen wanneer ze een hoofdletter schrijven. De hoofdletter staat aan het begin van
de zin. Het eerste woord van de zin schrijf je dus met een hoofdletter. Hoofdletters schrijf je ook bij namen.
Met rekenen oefenen we druk met het betalen met euro's, wat krijg je terug in de winkel als je iets koopt.

Groep 5








We starten binnenkort met het nieuwe boek van rekenen. Naast alle nieuwe dingen blijven de plus & min sommen tot
1000 en de klokken met analoge & digitale tijd belangrijk. Ook is het erg belangrijk om de tafel goed te kennen om de
deel sommen te kunnen maken. Blijf dus goed oefenen om je tafeldiploma te kunnen halen als je hem nog niet hebt!
Bij de spellinglessen blijven we de voorgaande categorieën herhalen en hebben we weer een nieuwe categorie geleerd:
het centwoord. We oefenen ook veel met de verleden- en tegenwoordige tijd van werkwoorden bij grammatica.
Wanneer we klaar zijn met het thema Dierentuin bij de taallessen, starten we met het nieuwe thema Noodweer. Waar
zou dat over gaan?
Groep 5b: Vrijdagmiddag 17 februari gaat de klas van meneer Bas op bezoek bij de bouwschuren van cv de Meelballen
en cv de Mini-Bietjes. We gaan hier op de fiets naartoe. Alle kinderen moeten dus deze middag op de fiets naar school
komen.
Groep 5c: In het kader van het thema "Derde Wereld" gaan wij binnenkort in de klas knutselen. Wij hebben hier allerlei
materialen voor nodig, zoals stof, wol, touw, knopen en andere decoratie. Als je thuis nog iets hebt liggen wat wij
hiervoor kunnen gebruiken, wil je het dan meenemen naar de klas.
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Groep 6





Vanaf volgende week zal in de groep van Meneer Dick/Ton en juf Karin een student van de Pabo aanwezig zijn. Meneer
Vincent zal bij juf Karin stagelopen en juf Kristy bij meneer Dick.
Binnenkort gaan we met het Karnavalsproject "Alaaf" beginnen in alle groepen 6. Op dit gebied zullen de
kinderen weer heel andere dingen leren die ook met carnaval te maken hebben.
Ook hebben we een begin gemaakt met het maken van een heuse carnavalskop!
De dramalessen van meneer Jeroen zijn beëindigd. We hebben ervan genoten en veel geleerd over het
uiten en herkennen van emoties.

Groep 7




Aanstaande maandag starten we met de eerste boekbesprekingen. Wij wensen alle kinderen veel
succes.
Nogmaals een oproep voor de chipskokers. Deze hebben we nog niet veel ontvangen. Eet smakelijk!
Vrijdag 17 februari mogen de kinderen die auditie willen doen voor de optredens tijdens de
carnavalsviering laten zien wat ze kunnen. Wanneer er voor dit carnavaleske optreden muziek nodig
is, mag dit op USB-stick meegebracht worden.

Groep 8


Eva de Koning uit groep 8a staat woensdag 8 februari in de finale van de voorleeswedstrijd regio
Breda. Wij wensen haar deze ochtend veel succes!

MR-nieuws
Woensdag 18 januari hebben we weer een MR-vergadering gehad.
Daarbij zijn de volgende punten aan de orde geweest:




Het calamiteiten-/ontruimingsplan, dit komt later nog een keer aan bod.
Reclame binnen de school, wat vinden wij daarvan. Ook hier komen we nog op terug.
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen. Een belangrijk punt in verband met de bijbehorende
verantwoordelijkheden. Gerald gaat hier met een afvaardiging van ouders en personeel verder naar kijken.

