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Geachte ouders, verzorgers,
Bijna herfstvakantie. Vorige week mochten we een bijzondere Boekenweek afsluiten. Er waren op vrijdagmiddag op school wel
60 opa’s en oma’s om in de groepen voor te lezen. Voorlezen door opa’s en oma’s was een speciale gebeurtenis omdat zijzelf
het hoofdthema van de Boekenweek waren. Er werden oude bekende boeken voorgelezen zoals Pinkeltje en Harry Potter maar
ook nieuwere boeken als ‘Boer Boris gaat naar Oma’ en ‘Lees maar lang en wees gelukkig’. Het slotstuk van de Boekenweek was
de zang en dansshow van de Pabostudenten die verkleed als opa’s en oma’s op het dak van de school een mooie samendans
uitvoerden. Iedereen kon het lied meezingen en met hen meedansen!
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf was aan het begin van vorige week een hele happening. Groeps- en individuele foto’s werden gemaakt en na
school konden er ook gezinsfoto’s gemaakt worden. Uitgebreide schema’s waarbij iedere drie minuten twee gezinnen konden
komen zorgden voor een goed verloop. De foto’s zullen na de vakantie beschikbaar zijn. Er zal gebruikt gemaakt worden van een
bestelsysteem via internet. U kunt dan zelf kiezen op welk formaat u de foto afgedrukt wilt hebben. De foto’s zullen ook buiten
de school om, via de post, worden bezorgd. De schoolfotograaf komt op 2 november weer naar school om een foto te nemen
van de leerlingen die afwezig waren wegens ziekte.
Seefweek
Deze week is het Seefweek. Een verkeersweek vlak voor de winterperiode. Het thema van de Seefweek is ‘gezien worden in het
verkeer’. Aandacht is er voor lichtgevende kleding op de fiets. En niet onbelangrijk: Doet je koplamp en je achterlicht het nog
wel? Reparatie blijkt soms nodig na een zomerperiode waarin het fietslicht niet gebruikt werd. In de Seefweek is er voor de
oudere groepen dan ook een fietscontrole op school. We hopen op deze wijze een beetje bij te dragen aan de verkeersveiligheid
in ons dorp.
Chromebooks
Na de herfstvakantie zullen we een aantal fijne doorwerk-weken hebben op school. Het leren staat centraal en de eerste
evaluaties zullen gemaakt worden van de resultaten van het werken met de Chromebooks in de groepen 5 tot en met 8. We
werken in deze groepen met ongeveer 30 Chromebooks per leerjaar. Alleen in de groepen 7 hebben we dit schooljaar voor
iedere leerling een Chromebook beschikbaar. Aan het eind van dit schooljaar zullen we de resultaten van dit experiment
verzamelen. We houden u op de hoogte.
Griffioenapp
Voor de oudergesprekken hebben we waarschijnlijk voor het laatst gebruik gemaakt van briefjes met de vraag wanneer u in de
gelegenheid bent om het gesprek te voeren. We verwachten dat we half november een Griffioenapp beschikbaar zullen hebben.
U kunt dan via die app zelf het gesprek plannen binnen de beschikbare tijd.
Vervangers
Vanaf deze week maakt juf Bianca gebruik van zwangerschapsverlof. In de afgelopen weken is Bianca al geassisteerd door
verschillende vervangende leerkrachten. Fijn dat die vervanging er was, maar voor de leerlingen is het bijzonder vervelend dat
het bij deze vervanging ging om verschillende mensen. Deze situatie van veel verschillende vervangers in een groep heeft
natuurlijk onze aandacht. Helaas valt er niet aan te ontkomen. De wet Werk en Zekerheid maakt dat een vervanger in een
halfjaar slechts 6 vervangingen bij een bestuur mag uitvoeren. Dit betekent in de praktijk dat er veel verschillende vervangers op
een school, in een klas, zijn. Binnen één week kan een vervanger te werk gesteld worden in Steenbergen, Breda, Klundert en
Prinsenbeek. We proberen dit te ondervangen door ons eigen personeel maximaal in te zetten, maar ook dat heeft grenzen. We
hebben een noodplan voor situaties waarin géén vervanger beschikbaar is. Dit kan betekenen dat onze onderwijsondersteuners
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of mensen die eigenlijk andere taken gepland hebben ingezet zullen worden, maar ook dat er groepen samengevoegd kunnen
worden.
Peuterspeelzaal
In de week na de herfstvakantie zullen we op Basisschool De Griffioen beginnen met een Peuterspeelzaal. Kober Kinderopvang
zal op dinsdag 1 november met een eerste groep starten. Wij heten hen van harte welkom op onze school. We zien uit naar een
vreugdevolle inhoudelijke samenwerking! We zullen U na de vakantie verslag doen van de eerste twee weken van deze groep!
6 december
Geheel onverwacht bleek er bij de post nu al een brief van Sinterklaas te zitten. Hij vraagt daarin om u nu al te laten weten dat
de leerlingen op 6 december pas om 10.00 uur op school verwacht worden. Zodat ze even uit kunnen slapen na het heerlijk
avondje.
Wij wensen u vast een fijne herfstvakantie en zien de kinderen graag weer op dinsdag 1 november op school (maandag 31
oktober is het Inos-studiedag)!
Met vriendelijke groet,
Gerald Hilgersom
Basisschool De Griffioen

sssssstsssstssssssstsssssstsssssstssssstssssstssssstsssstssssstssssstssssst
Zie ginds komt de stoomboot……….
Het duurt niet lang meer of Sinterklaas is weer in het land.
Daarom is de sinterklaascommissie weer aan de slag met alle voorbereidingen.
Noteert u alvast in de agenda:
DONDERDAG 1 DECEMBER,
zijn alle kinderen van groep 1 t/m 5 van harte welkom
om in hun pyjama naar de klas te komen
en hier te gaan genieten van een
HEERLIJK AVONDJE
van 17:00 tot 17:30 uur!!

sssssstsssstssssssstsssssstsssssstssssstssssstssssstsssstssssstssssstssssst

Groep 1-2 en 2+
Algemeen:








Wij willen alle opa's en oma's bedanken voor het voorlezen in de klassen bij de afsluiting van de Kinderboekenweek.
Deze week staat SEEF centraal. We hebben het vooral over zien en gezien worden in het donker.
Ook is de herfst begonnen en zijn wij hier in alle kleutergroepen mee gestart.
Alle groepen 1-2 zijn naar het bos geweest. Wij willen hiervoor alle hulpouders, opa's en oma's hartelijk
bedanken.
Vrijdagmiddag 4 november is het spelletjesmiddag, van 14:30 tot 15:30 uur.
1-2D (juf Maud & juf Annemarie): U kunt zich nog bij de leerkracht opgeven voor de spelletjesmiddag
van vrijdagmiddag 4 november!
2+ (juf Marjolein & juf Paulien): Morgen (vrijdag 21 oktober) gaan we naar het bos. Vergeet de regenlaarzen niet!
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Groep 3





De kinderen zijn enthousiast boekjes aan het lezen thuis. Ga zo door, ook in de vakantie.
Let op dat de boekjes altijd in een aparte plastic tas (ivm lekkende bekers) mee naar school gebracht worden,
zodat ze netjes blijven.
We hebben het thema "de boom" afgerond en gaan nu beginnen met het thema "eet smakelijk".
Nog niet alle rapporthoesjes zijn ingeleverd. Willen jullie deze na de vakantie meegeven naar school?

Groep 4





Met taal zijn we gestart met een nieuw thema 'onderweg'. We hebben het al over adressen en verkeersborden gehad.
Met spelling gaan we steeds meer nieuwe categorieën leren. Na de eerste drie categorieën hebben we nu ook al
geoefend met de plankwoorden (zoals 'linker': daar mag geen g tussen). En met de eer-; oor-; eur- en eel-woorden
zoals ik smeer; ik hoor; ik scheur; ik speel. Je schrijft dan ee, oo en eu.
Tijdens de gymles zien we dat niet alle kinderen passende gymschoenen bij zich hebben. Graag thuis kijken of
de gymschoenen nog passen want we willen natuurlijk geen blessures omdat ze op blote voeten sporten.

Groep 5








Bijna herfstvakantie...Wat hebben we hard gewerkt!
De eerste drie tafeldiploma's van groep 5 zijn gehaald. Proficiat! Heel knap! Wie volgt? (Het is wel handig als je je
tafeldiploma al hebt, want we zijn nu met rekenen ook begonnen met delen).
Na de herfstvakantie werken we bij Topondernemers volop rondom het thema "Zeevaart." We zijn op
zoek naar plaatjes van boten van vroeger. Wil je die thuis eens opzoeken in tijdschriften (of op
internet) en deze meenemen na de herfstvakantie?
Met taal werken we rondom het thema "Nacht".
Met spelling oefenen we enkelvoud, meervoud, werkwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord en weten we wanneer
we een hoofdletter moeten schrijven.
We willen de opa's en oma's, die in de klas in het kader van de Kinderboekenweek, kwamen vertellen, voorlezen en op
de accordeon spelen, heel hartelijk bedanken!

Groep 6


We hebben weer een succesvolle Seef-week achter de rug. We gaan weer "zichtbaar" de donkere dagen in op de fiets,
want alle fietsverlichting is gecontroleerd en we weten hoe we ons zichtbaar moeten kleden in het verkeer.

Groep 7




We willen alle ouders/opa's/oma's bedanken voor het rijden naar MOTI. Het was een geslaagd uitje!
Bij een artsenbezoek of niet mee mogen gymmen ontvangen wij graag een briefje van de ouders. Dit wordt
nu nog vaak mondeling doorgegeven aan de leerkrachten.
Vandaag is de fiets controle geweest. Gelukkig is bij veel fietsen de verlichting in orde!

Groep 8




Morgen, 21 oktober, komen alle leerlingen op de fiets naar school. In het kader van de Seefweek zal de
fietsverlichting van de kinderen worden gecontroleerd.
Graag willen we u vragen zo af en toe mee te kijken tijdens het maken van het huiswerk. Te vaak constateren
wij dat de kwaliteit niet in orde is.
In de week van 7 november staat de Voortgezet Onderwijsweek gepland. Er zullen deze week tal van activiteiten
plaatsvinden rondom het thema voortgezet onderwijs. Informatie over de scholen die wij gaan bezoeken krijgen de
kinderen tegen die tijd.
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Nac Junior Streetleague
Het seizoen is begonnen, de eerste wedstrijden zijn gespeeld. De eerste wedstrijd hebben we helaas met 5-11 op eigen veld
verloren van debutant De Weerijs. Afgelopen dinsdag hadden we weer een thuiswedstrijd, dit keer tegen De Parel. Deze
wedstrijd is geëindigd in een historische 5-4 overwinning! Nog nooit is er van De Parel gewonnen in de reguliere competitie, wat
een geweldige prestatie. Veel belangrijker is dat we de afgelopen wedstrijden al onze bonuspunten hebben gehaald voor
sportief gedrag, complimenten aan iedereen die mee heeft gedaan.
Programma tot aan de winterstop:





1 november Ons SBO (uit)
8 november De Eerste Rith (thuis)
15 november Effen (uit)
22 november De Horizon (thuis)

Kober – overblijven
Dol op werken met kinderen?
Bij het overblijven op basisschool De Griffioen zijn wij op zoek naar overblijfvrijwilligers.
Lijkt het je leuk om de kinderen tussen de middag een gezellige overblijftijd te bieden?
Je ontvangt er een vergoeding voor én bovendien blijven je eigen kinderen gratis over op de dagen dat je er zelf
ook bent.
Of wellicht ken je iemand die daarvoor geschikt is? Opa’s of oma’s, buurmannen of buurvrouwen, ooms of tantes, vrienden of
vriendinnen?
Neem voor aanmelding óf meer informatie gerust contact op met Kober kinderlunch op (076) 504 5612 of overblijven@kober.nl.

