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30 augustus 2018 | nummer 1
Beste ouders,
De kinderen en alle leerkrachten zijn weer met erg veel plezier aan het nieuwe schooljaar begonnen! Samen gaan we er een
mooi schooljaar van maken.
Zoals u heeft gezien, heeft uw kind een formulier voor de komende oudergesprekken meegekregen. We gaan deze gesprekken
op een andere manier invullen, zodat we wederzijds nog beter op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van uw kind.
Woensdag 5 september zullen we het schooljaar officieel openen met de Jaaropeningsviering in de kerk.
In deze nieuwsbrief zullen ook de nieuwe collega's zich aan u voorstellen.
Met vriendelijke groeten,
Jan Feenstra (interim-directeur), Marysia Krzeszewski, Maud van der List en Nancy Giesbergen.

Inschrijven oudergesprekken
Let op: u ontvangt vandaag een mail van Schoolgesprek.nl ivm het inschrijven voor de ouderavonden. Het kan zijn dat
deze mail in uw ongewenste mailbox terecht komt! Check deze dus even. Helaas hebben wij hier geen invloed op.

Afscheid van de nieuwsbrief
Deze eerste nieuwsbrief is gelijk de laatste! In de toekomst zullen we de communicatie beperken tot email en onze schoolapp.
En uiteraard blijven alle groepen Klasbord gebruiken. De inloggegevens voor Klasbord zijn te verkrijgen bij de leerkracht.
De schoolapp vindt u in de app store: kbsdegriffioen. Vergeet deze niet te downloaden!!!

Toestemmingsformulier Social Media.
Heeft u het toestemmingsformulier betreffende social media al ingeleverd? Deze is uitgedeeld tijdens de Algemene
Ouderavond. Indien u deze niet heeft ontvangen; onderaan deze nieuwsbrief is deze nogmaals toegevoegd. Graag
inleveren in de daarvoor bestemde bak bij de administratie.
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Even voorstellen!
Jan Feenstra
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf de start van dit schooljaar is directeur Jan Feenstra als tijdelijke vervanger op Kbs de Griffoen ingezet,
om de afwezigheid door ziekte van Gerald Hilgersom op te vangen.
Jan is een ervaren directeur in het primair onderwijs, woont in Kaatsheuvel en zal 3 dagen per week op De Griffioen zijn om de
school te leiden.
Het College van Bestuur wenst Jan veel plezier en succes in zijn werk op De Griffioen.

Vera van Rosmalen
Beste ouders/verzorgers en kinderen van basisschool de Griffioen,
Via deze weg stel ik mezelf graag even voor! Mijn naam is Vera van Rosmalen. Ik woon in Tilburg en ik ben 21 jaar oud. Sommige
van jullie zullen mij wellicht al kennen… Basisschool de Griffioen is bekend terrein voor mij. Afgelopen schooljaar heb ik namelijk
met veel plezier mijn eindstage mogen lopen op jullie basisschool. Ik draaide mee in groep 7D, de groep van juffrouw Gisela en
Monique Gladdines.
De laatste schoolweken kwamen er een paar plaatsen vrij op de Griffioen. Na mijn opleiding met succes afgerond te hebben, was
dit voor mij een mooie kans om te beginnen als leerkracht. Dit schooljaar ben ik met veel plezier gestart in groep 7B. We gaan er
een fijn schooljaar van maken. Loop gerust even bij mij binnen om kennis te maken!
Groetjes, Vera

Chantal Verhoeff
Beste ouders,
Mijn naam is Chantal Verhoeff, ik ben 38 jaar en woon in Breda. Vanaf dit schooljaar 2018/2019 ben ik juf van groep 8D.
Ik heb hiervoor 16 jaar op een basisschool in Dordrecht gewerkt in de midden- en bovenbouwgroepen. Ook was ik daar Remedial
teacher Rekenen en rekencoördinator.
Ik heb er heel veel zin in deze uitdaging aan te gaan en de kinderen en ouders van De Griffioen te leren kennen.
Groetjes juf Chantal

Veerle Pieters
Hallo allemaal,
Wat fijn dat je dit leest,
Ik ben nieuw en ben hier nog nooit geweest.
Ik sta in groep 7a, enthousiast en blij.
Ik ben juf Veerle, ken je mij?
Mijn naam is Veerle Pieters en ik ben 24 jaar oud. Mijn hobby’s zijn lezen, koken en naar de bioscoop gaan. Ik heb ongeveer een
jaar als invalkracht gewerkt op verschillende basisscholen in Rotterdam en val nu in voor Juf Irma op basisschool De Griffioen.
Het is de eerste keer dat ik fulltime voor de groep sta, wat nieuw en spannend is. Maar ik ben gedreven en enthousiast en van
plan er een leuk en succesvol jaar van te maken!
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Groep 1-2




Vol enthousiasme zijn we weer begonnen aan het nieuwe schooljaar. Een paar groepen werken omtrent het thema:
"bijen en wespen", waarbij een echte imker op bezoek komt. Anderen zijn gestart met het thema: "nieuwe schooljaar".
Vanaf volgende week gaan alle groepen beginnen met het thema WINKEL van Kleuterplein.
Dit zal ongeveer drie weken duren.
De leerkrachten van groep 1-2 wensen iedereen een fijn schooljaar toe!

Groep 3









We zijn allemaal gestart met thema 1: De nieuws groep. En wat hebben we veel geleerd. De letters r, d, i, k, aa, n, e
kunnen wij al lezen! Ook hebben we al veel schrijfletters geleerd.
De kinderen hebben een stofmap nodig voor in de klas (geen multomap).
Op maandagmiddag 17 september om 13.15u gaan wij naar het Liesbos. Hiervoor hebben wij nog vervoer nodig. Mocht
u in de gelegenheid zijn om te rijden en een groepje te begeleiden, geef dit dan even door aan de leerkracht van de
groep. Wij zijn weer op tijd terug op school.
Alle kinderen mogen de rapporthoezen weer inleveren bij de eigen leerkracht.
Hierbij nogmaals de gymtijden van de groepen 3. Voor beide middagen is gymkleding wenselijk:
o 3A: maandagmiddag (op school) en vrijdagmiddag (in De Drie Linden)
o 3B: dinsdagmiddag (op school) en vrijdagmiddag (in De Drie Linden)
o 3C: dinsdagmiddag (op school) en vrijdagmiddag (in De Drie Linden)
Wij sparen altijd plastictassen.

Groep 4



Wij vonden het fijn om zoveel ouders te mogen ontmoeten tijdens de algemene informatieavond.
Met taal zijn we bezig rondom het thema: Spelletjes. De kinderen hebben hierover een woordenlijst mee naar huis
gekregen. Het zou fijn zijn wanneer u hier, samen met uw kind, aandacht aan zou willen besteden.

Groep 5











We zijn begonnen met een nieuw schooljaar, met veel lieve, gezellige, hardwerkende kinderen in de groepen 5. Dit
belooft een mooi schooljaar te worden!
De informatieavonden van groep 5 zijn druk bezocht. Het was een aangename kennismaking tussen ouders en
leerkrachten.
Het zou fijn zijn als op alle bekers en bakjes de namen van de kinderen komen.
Heeft u al gekeken of de gymschoenen nog passen?
Veel kinderen hebben de benodigde spulletjes meegenomen naar school. Op verzoek nog even alle schoolspulletjes op
een rijtje: Een etui met schaar, lijmstift, kleurpotloden, gum, puntenslijper en liniaal. Vorig jaar hebben de leerlingen al
een vulpen gehad en de vullingen krijgen ze van school. Het is fijn als de kinderen een aparte etui met stiften
meenemen. Ook hebben ze een multomap (23-rings) met 10 stevige insteekhoesjes nodig. Zo wordt het kastje geen
rommeltje en blijven alle losse werkjes netjes.
Taal: We werken rondom het thema "ziekenhuis." In de themafilm leidt Levi de kijker vanuit zijn rolstoel rond door het
ziekenhuis. Daarna kijken de kinderen naar woorden die met het ziekenhuis te maken hebben, leren ze beroepen in het
ziekenhuis kennen, geven ze aanwijzingen voor een route door het ziekenhuis en maken ze zelf een boekje over alles
wat je moet weten als je naar het ziekenhuis gaat. Wat leuk dat de kinderen zoveel mee naar school nemen voor de
ziekenhuishoek. Heeft iedereen de woorden van dit thema ontvangen?
Spelling: We zijn voorlopig nog aan het herhalen van groep 4. In zes weken zomervakantie kan er wel eens wat
wegzakken.
Rekenen: Wat fijn dat de kinderen in groep 4 alle tafels al gehad hebben, voor nu vooral veel herhalen! Ook thuis lekker
oefenen. Kijk bijvoorbeeld eens op de site: www.tafeldiploma.nl, oefenen op de computer wordt vaak als leuk ervaren.
Maar ook onderweg, aan tafel; de tafels kun je altijd en overal oefenen. Ook zijn we bezig met de klokken, de meter en
centimeter en rijgend optellen en aftrekken t/m 100.
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Groep 7








Wij willen alle ouders bedanken voor hun komst bij de algemene informatieavond afgelopen maandag.
In het ouderportaal van ParnasSys kunnen jullie o.a. adresgegevens controleren op juistheid en eventuele
toetsgegevens inzien.
Zouden jullie er op willen letten dat uw kinderen de juiste schoenen dragen tijdens de gymlessen (geen zwarte zolen).
De kinderen hebben eenmalig van de school oortjes/koptelefoons en muizen gekregen. Mocht dit kwijt of kapot zijn, is
het de eigen verantwoordelijkheid om nieuwe te regelen.
Denken jullie ook nog aan de rapporten, deze mogen de kinderen in de klas inleveren.
Met taal zijn we gestart met het thema 'Strips'. Als het goed is hebben jullie via de mail de woordenlijst
die bij dit thema hoort ontvangen.
Wij wensen alle kinderen en hun ouders een fijn schooljaar toe!

Groep 8


Geen nieuws uit de groepen 8

Ouderraadpraat



Wij wensen alle leerlingen een leuk en leerzaam schooljaar!
Onderaan deze nieuwsbrief is de activiteitenlijst van de Ouderraad toegevoegd, deze is ook uitgedeeld bij de Algemene
Ouderavond. U kunt deze invullen en inleveren in de brievenbus naast de lerarenkamer of mailen naar
kbsdegriffioen_ouderraad@inos.nl.

KiVa
Deze periode werken wij aan het volgende KiVa-thema:
Onderbouw (groep 1 t/m 5):
Thema: Wie zijn wij?
Regel: We willen samen een groep zijn, want dat is fijn.

Bovenbouw (groep 6 t/m 8):
Thema: Iedereen verdient respect.
Regel: We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect.

Bijlagen
-

Activiteitenlijst OR
Informatie OR/MR
Toestemmingsformulier Social Media

Deelnemen aan activiteiten ouderraad schooljaar 2018-2019
Zoals u op voorgaande pagina kunt zien is de ouderraad ook dit schooljaar weer actief met het organiseren en uitvoeren van een
groot aantal activiteiten op BS de Griffioen. Als u het leuk en gezellig lijkt om bij één of meer van deze activiteiten mee te helpen
dan kunt u dat via onderstaande lijst aangeven. Zet één of meerdere kruisjes bij de activiteiten waar u bij betrokken wilt worden.
De ouderraad neemt dan contact met u op zodra de activiteit zich aandient en wij uw hulp kunnen gebruiken. U kunt de lijst
inleveren in de brievenbus naast de lerarenkamer of u kunt zich aanmelden via het e-mailadres:
kbsdegriffioen_ouderraad@inos.nl .
Mocht u voorgaande jaren deze lijst ook ingevuld hebben dan vragen wij u vriendelijk deze voor dit schooljaar toch in te vullen
zodat wij blijven beschikken over up to date informatie.
Naam:

E-mail:

Kinderen in groep(en):

(Mob.) telefoonnr.:

Beschikbaar op: ma / di / wo / do / vr (omcirkelen wanneer u beschikbaar bent).
Sinterklaasfeest
Ja, ik doe mee

Elk jaar proberen we een origineel Sinterklaasprogramma te bedenken
uiteraard in samenwerking met het team van school. Tijdens deze gezellige
weken moet er veel geregeld worden. We zorgen er voor dat Sint en zijn
Pieten niets te kort komen. Wij bezoeken met Piet de zieke kinderen. Het
versieren van de school behoort ook tot de taken. En daar kunnen we zeker
hulp bij gebruiken.

Ja, ik doe mee

Op vrijdag met Carnaval wordt er een gezellig carnavalsfeest gevierd op school
waarbij onderscheid is tussen de onder- en bovenbouw. Hulp in de vorm van
drankjes inschenken, muziek maken, optocht begeleiden, is van harte welkom zodat
het een gezellig feest wordt. Want Carnaval vieren, kunnen ze in Boemeldonck.

Diversen

Kerstfeest
Ja, ik doe mee

Carnaval

In samenwerking met het team van school zorgt de ouderraad voor een fijne
kerstviering. Kerstbomen, verlichting en een muzikale omlijsting zorgen voor
een gezellige ambiance. Ook verzorgt de ouderraad ’s avonds het drinken
voor de kinderen. Na afloop organiseert de ouderraad een gezellig samenzijn
voor ouders en kinderen op het schoolplein. Iedereen kan dan genieten van
een heerlijk drankje.

Ja, ik doe mee

Er zijn ook activiteiten die niet jaarlijks terugkeren of ad hoc op ons pad komen. Te
denken valt aan projectdagen, acties ed. Ook tijdens deze dagen draagt de
ouderraad een steentje bij. Dit kan variëren van het organiseren van de activiteit tot
het schenken van koffie, thee en limonade. Ook daar kunnen we zeker hulp bij
gebruiken.

Ouderraad BS de Griffioen
Elk jaar is de ouderraad actief met het
organiseren en uitvoeren van een groot aantal
activiteiten op BS de Griffioen.

De Ouderbijdrage voor schooljaar
2018-2019 bedraagt € 18,- per
kind en kan worden overgemaakt
op IBAN NL72RABO0142580708
t.n.v. Ouderraad De Griffioen.

Wie zijn wij?
Voorzitter: Marielle Yocarini
Penningmeester: Veerle Hagen en Elise Vissers
Secretaris: Audrey Damen en Wendy van Gils
Jolanda van Beek
Irma Schalk
Daniëlla Noordman
Chantal Wijnen
Tanja Crul
Maaike Dikmans

Wist u dat….?
- wij ook te vinden zijn in de
Griffioen app?
- onze vergaderingen
openbaar zijn?
- de data in de app en op de
website staan?
- onze notulen op de website
vermeld staan?

Marjolein Janssen

Wij kunnen nog leden gebruiken!
Heb je interesse om ook deel uit te maken van de Ouderraad,
zes keer per jaar te vergaderen en jouw steentje bij te dragen bij activiteiten, stuur dan een e-mail naar
kbsdegriffioen_ouderraad@inos.nl.

Medezeggenschapsraad Basisschool De Griﬃoen
Wat doet de MR?
De MR denkt mee met de direcDe, toetst haar
besluiten, heeF bij bepaalde besluiten instemmingsof adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het
welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt
mede de kwaliteit van het onderwijs.

Adviesrecht

Instemmingsrecht

Wie zijn wij?
De MR bestaat uit 10 leden: 5 leden als vertegenwoordigers van de ouders
en 5 leden als vertegenwoordigers van het personeel van De Griﬃoen.
Oudergeleding:
Ludy Buijsse (voorziNer)
Susanne van Dongen
Marieke Kavelaars
ColeNe Mathijssen
Peter Wijninga
Personeelsgeleding:
Sander van den Berg (secretaris)
Wilma den Baars
LiseNe Kleemans
Evelien Naber
Hedy De Smet

IniDaDefrecht

MR
Recht op
informaDe

Recht op
overleg

Wist u dat….?
- wij ook te vinden zijn in de Griﬃoen-app?
- onze vergaderingen openbaar zijn?
- de vergaderdata in de app en op de website
staan?
- onze notulen op de website vermeld staan?

Wij horen graag uw mening!
De MR vindt het belangrijk om daadwerkelijk medezeggenschap te
kunnen uitoefenen. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u uw mening
laat horen over de dingen waar wij mee bezig zijn of andere
onderwerpen die u door de MR met de direcDe besproken wilt zien.
U kunt daarvoor een e-mail sturen naar kbsdegriﬃoen_mr@inos.nl.

Prinsenbeek, augustus 2018
Beste ouders, verzorgers,
Onze school heeft een website en een Facebookpagina. Op de website vindt u algemene informatie over
onze school, berichten over de groepen en foto’s van bijzondere activiteiten op school. Op de
Facebookpagina worden korte berichtjes geplaatst van activiteiten die op school hebben plaatsgevonden,
vergezeld van enkele foto’s.
In de Wet bescherming persoonsgegevens staat dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders
geen foto’s online geplaatst mogen worden. Daarom willen wij uw toestemming vragen voor het plaatsen
van foto’s van uw kind(eren) op onze website en Facebookpagina en andere vormen van social media.
Middels onderstaand formulier geeft u toestemming voor de gehele Griffioen-carrière van uw kind. Mocht
u dit willen aanpassen dan dient u een nieuw formulier aan te vragen bij de administratie.
Ik wil u vragen om onderstaand strookje in te vullen en uiterlijk vrijdag 7 september weer in te leveren bij
de administratie. U kunt hier op aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor het publiceren van
foto’s van uw kind op facebook, de website of in lokale media. Wanneer u het strookje niet inlevert, dan ga
ik uit van ´instemming´*.
Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op met de schoolleiding.
Vriendelijke groeten,
Gerald Hilgersom,
directeur.
* We veronderstellen 'instemming', omdat we anders niet goed kunnen nagaan wie nu wel of niet instemt. Het kan dan zo zijn,
dat u niet reageert en toch instemt. We willen met deze werkwijze niets forceren, maar voorkomen dat we in de toekomst elkaar
misverstaan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Graag inleveren bij de administratie
De ouders/verzorgers van _______________________________ uit groep _________ geven
0 wel toestemming
0 geen toestemming
voor het plaatsen van foto’s van hun kind op Facebook en andere vormen van social media.
0 wel toestemming
0 geen toestemming voor plaatsen van foto’s van hun kind in de nieuwsbrief, schoolgids, jaarkalender of
lokale kranten.
0 wel toestemming
0 geen toestemming
voor het publiceren van foto’s van hun kind op de website van school
Handtekening ouder/verzorger

__________________________

