HANDDRUK
Nummer 1 · 4 september 2020

Belangrijke data

ALGEMEEN

7 september

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Ondanks dat de zomervakantie er voor veel
mensen anders is komen uit te zien, hopen wij dat iedereen toch goed is uitgerust en
weer zin heeft in het nieuwe schooljaar.
9 september

Corona speelt ook de komende periode nog een grote rol in ons dagelijks handelen en de
praktijk. Wij houden ons, net als afgelopen jaar, vast aan de richtlijnen vanuit het
ministerie en het RIVM.
Dit betekent dat een aantal activiteiten (mogelijk) zal worden aangepast of geannuleerd.
In aparte informatie bulletins zullen wij u hiervan maandelijks op de hoogte stellen, zodat
u weet welke aanpassingen er zijn verricht in de digitale kalender.
Wij hebben veel zin in het nieuwe schooljaar en zijn weer vol enthousiasme gestart met
de kinderen.
Ook u en uw kind(eren) wensen wij een fijn Griffeljaar toe!
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Informatieavond groepen 3
en 8 gaat fysiek niet door.
Ouders van groep 3 en 8
ontvangen via een link een
informatiefilmpje
Openingsviering in de kerk
van 10.30-11.00 uur, deze
gaat wel door maar zonder
ouders
Openingsfeest op het plein
van 12.30-14.00 uur vervalt
Oudervereniging zorgt voor
een leuke verrassing voor de
kinderen
Startgesprekken met ouders
van de groepen 1 t/m 8.
Deze vinden zowel fysiek als
via beeldbellen plaats
Schoolfotograaf gaat door
Algemene Leden
Vergadering vervalt, ouders
ontvangen schriftelijke
informative vanuit de
oudervereniging
Koffieochtend wordt online
gehouden, ouders
ontvangen half september
een link
Handdruk nr. 2
Bijeenkomst voor
klassenouders 20.00 uur
vervalt, klassenouders
ontvangen schriftelijke
informatie
Start kinderboekenweek:
‘En toen?’
Vossenjacht, deze vervalt
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OPENINGSVIERING
Voor aanstaande woensdag 9 september 2020 stond een openingsfeest gepland. Deze
kan helaas geen doorgang vinden in verband met de maatregelen rond corona.
Gelukkig kan de openingsviering in de kerk wel doorgaan. De leerkrachten en leerlingen
gaan samen de opening van het nieuwe schooljaar vieren. Het thema deze viering is
‘Klaar voor de start’. In de klassen wordt al druk geoefend met zingen (leerkrachten
zingen in de kerk niet mee).
Na de openingsviering zorgt de oudervereniging voor een verrassing voor alle kinderen om
toch een feestelijk tintje te geven aan deze dag.
ONDERWIJS IN HET MOMENT
Onze concierge Menko legt uit aan de kinderen hoe een wesp nog kan steken als hij dood
is. Een dode wesp zal zelf niet meer actief steken, maar door een menselijke handeling
(bijv. per ongeluk blootvoets op een wespenangel trappen, of een dode wesp onhandig
vast nemen) kan de angel toch in onze huid terecht komen. Een prachtig voorbeeld van
‘onderwijs in het moment’. Een aantal kinderen van groep 3 (en ook meester Yves) zag
dit gebeuren en stond zeer geboeid te kijken en luisteren.

RENOVATIE EN VENTILATIE
In de zomervakantie is de school geheel gerenoveerd en verduurzaamd. Het zal u vast
niet ontgaan zijn dat het dak van de school een ware fabriek lijkt vanwege het gigantische
ventilatiesysteem. Ook wij moesten best even wennen aan de grootte van alle buizen en
systemen, maar we zijn erg blij dat het binnenklimaat fijn gaat worden.
AVG (ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING)
Afgelopen schooljaar heeft u in het Ouderportaal kunnen aangeven of u wel of geen
toestemming verleent voor het plaatsen van beeldmateriaal. Mocht u wijzigingen willen
aanbrengen dan kunt u dit uiteraard weer doen.
Graag vragen wij ook dit schooljaar aan u of terughoudend wilt zijn in het maken van
foto’s van andere kinderen op school en het delen daarvan op social media.
ONLINE KOFFIE-OCHTEND
Wij organiseren zo’n 5 keer per jaar een koffieochtend voor ouders van onze school.
Onder het genot van een kop koffie/thee en wat lekkers hanteren wij de ene keer een
‘open agenda’ bijeenkomst; ouders kunnen onderwerpen inbrengen waarover met elkaar
in gesprek wordt gegaan. De andere keer wordt er een thema aan een koffieochtend
gekoppeld.
Echter, de eerste koffieochtend van dit schooljaar op vrijdag 25 september, gaan we
online organiseren (i.v.m. Corona).
U ontvangt half september een link waarmee u kunt inloggen mocht u willen deelnemen
aan de koffieochtend. Denkt en praat u graag met ons mee over op welke wijze wij de
ouderbetrokkenheid kunnen onderhouden in deze Corona periode, u bent van harte
welkom!
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EVENEMENTENCOMMISSIE
Helaas zal een aantal ouders na dit schooljaar afscheid nemen van de
evenementencommissie omdat hun zoon/dochter in groep 8 zit en volgend schooljaar de
school gaan verlaten. De evenementencommissie is dus op zoek naar nieuwe,
enthousiaste ouders. Helpt u graag mee om de evenementen op de Griffel bruisend te
houden? Meld u dan aan bij de leerkracht van uw kind!

AFVALVRIJE SCHOOL
Vanaf schooljaar 2018-2019 werken wij actief mee aan het gemeente beleid een
afvalvrije school te worden.
Wij zien dat inmiddels steeds meer ouders hun kind(eren) drinken in een flesje/bidon
meegeven en brood in een trommel. Hartstikke fijn!
De hoeveelheid afval neemt af en ook de fruitvliegjes zien geen kans meer om zich te
nestelen op school. De schillen van fruit of lege pakjes drinken geven wij aan het einde
van de dag weer mee naar huis (in de broodtrommel).
Doet u ook dit schooljaar weer mee? Samen zorgen wij dan voor een afvalvrije school!

DE VREEDZAME SCHOOL
In de eerste twee weken van het schooljaar staat de groepsvorming centraal. Het is heel
belangrijk dat deze weken de positieve normen samen met de groep bepaald gaan
worden. De kinderen denken actief mee en bepalen met de leerkracht samen de
afspraken en regels. Met het team is afgesproken dat de regels en afspraken het gehele
schooljaar op verschillende manieren centraal staan.
Regels zijn er dus niet zomaar, wij willen dat iedereen kan zien én voelen dat wij een
Vreedzame School zijn. Middels groepsvormende spelletjes, groepsgesprekken en het
met elkaar blijven bespreken hoe wij het willen op school zorgen wij ervoor dat wij
samen het positieve klimaat in de klas én de school blijvend versterken. De regels en
afspraken worden opgehangen op het bord van de Vreedzame School die in elke klas
hangt. Na elke week worden in alle groepen de regels samen met de kinderen
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Daarnaast wordt elke week een regel schoolbreed
centraal gesteld. Net als vorig schooljaar zullen wij ook dit jaar weer groepsdoorbrekende
sociale activiteiten laten plaatsvinden waarin kinderen samen werken aan een product op
opdracht.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op vrijdag 18 september zal schoolfotograaf bij ons op school komen. Er komt één
fotograaf die de kinderen/groepen gaat fotograferen. Omdat het maken van foto’s op
afstand plaatsvindt kunnen wij handelen naar de richtlijnen van het RIVM. Foto’s van
broers en/of zussen worden alleen gemaakt van de broers en zussen die op de Griffel
zitten. Jongere of oudere broers en zussen kunnen dit schooljaar helaas dus niet
gefotografeerd worden op school.

www.bsdegriffel.nl · info@bsdegriffel.nl

3

Handdruk · de Griffel · Nummer 12

NOG EVEN ALLE PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR U OP EEN RIJTJE:
GYMROOSTER GROEP 3 T/M 8 NIEUWE SCHOOLJAAR 2020-2021
Terence Harris
9.00-9.45 groep 7
9.45-10.30 groep 8
10.30-11.15 groep 3
11.45-12.30 groep 4
12.30-13.15 groep 5
13.15-14.00 groep 6

VAKANTIEROOSTER
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinksterweekend
Zomervakantie

Milan Hofland
9.00-9.45 groep 7
9.45-10.30 groep 8
10.30-11.15 groep 3
11.45-12.30 groep 4
12.30-13.15 groep 5
13.15-14.00 groep 6

za 17 okt t/m zo 25 okt 2020
za 19 dec 2020 t/m zo 3 jan 2021
za 20 feb t/m zo 28 feb 2021
vr 2 apr t/m ma 5 apr 2021
di 27 apr 2021
za 1 mei t/m wo 12 mei 2021
do 13 mei t/m vr 14 mei 2021
za 22 mei t/m ma 25 mei 2021
za 17 juli t/m zo 29 aug 2021

SCHOOLKALENDER
In het ouderportaal staat de online jaarkalender voor het nieuwe schooljaar klaar voor u.
Ouders die hebben aangegeven daarnaast ook nog een papieren kalender te willen
ontvangen zullen deze in de tweede/derde schoolweek ontvangen.

STUDIE(MID)DAGEN:
De studiedagen dit schooljaar zijn (kinderen zijn deze dagen vrij):
-vrijdag 16 oktober 2020
-donderdag 12 november 2020
-maandag 1 februari 2021
-maandag 26 april 2021 (voor Koningsdag)
-vrijdag 4 juni 2021
-woensdag 23 juni 2021
Op woensdag 17 maart zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij
Op vrijdagmiddag 16 juli 2021 start de zomervakantie voor alle kinderen om 12.00 uur
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