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ALGEMEEN
‘Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen’ (Robert Ascham).
Vanwaar nu dit citaat?
Ondanks alle beperkende maatregelen vanwege het coronavirus ben ik trots op de
kinderen en collega’s van de Griffel. Dat er hard gewerkt wordt is niets nieuws, maar de
wijze waarop wij systematisch aan onderwijsverbetering werken blijft cruciaal voor het
bereiken van onze doelen. Het is een feit dat corona tijd van ons vraagt, maar met elkaar
zorgen wij dat de focus op de onderwijsontwikkeling behouden blijft.
Hoe mooi om te zien dat onderwijsvernieuwingen, die wij een aantal jaren geleden
hebben ingezet, nog steeds onze focus hebben en verder doorontwikkeld worden.
Niet alleen vernieuwen, maar vooral ook borgen en finetunen.
Als je met elkaar een sfeer creëert op zowel leerling- als teamniveau waarin je fouten
mag maken, van en met elkaar mag leren, dan kun je daar alleen maar heel trots op zijn.
We ervaren met elkaar dat niet alleen onze lessen beter worden, maar het ons ook
verrijkt.
Met elkaar in ontwikkeling blijven, dat is waar wij allemaal van groeien. Met als doel nog
beter onderwijs voor alle leerlingen!

Hartelijke groeten,
namens het team van de Griffel,
Linda Kroon
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Belangrijke data
24 november
26 november
4 december
7 december
16 december

17 december
18 december
18 december
19 december
t/m3 januari

Afname NIO groep 8
Reserve datum afname NIO
groep 8
Sinterklaasfeest, groepen 1
t/m 4 middag vrij
Team gaat school versieren
in kerstsfeer
Kerstviering, nadere
informatie over de viering
ontvangt u via het
ouderportaal
Rapport groep 8
Online koffieochtend
Handdruk 5
Kerstvakantie
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TERUGKOPPELING STUDIEDAG OP 12 NOVEMBER
In de vorige Handdruk hebben wij u een terugkoppeling gegeven wat wij op 16 oktober
op de studiedag aan onderwerpen hebben behandeld. In deze Handdruk geven wij u een
samenvatting van de onderwerpen die donderdag 12 november zijn behandeld.
Teamleden bereiden wekelijks samen lessen voor aan de hand van een
voorbereidingsformulier. De samenstelling van de leerkrachten wisselt na elke vakantie.
Hierdoor werk je gedurende een schooljaar met verschillende collega’s samen.
Het voorbereiden gaat ons niet zozeer om het invullen van dit formulier, maar vooral om
het nadenken over de verschillende fasen die je in elke les hebt en hoe je dat vorm gaat
geven in de praktijk. Nadenken over de werkvormen die je inzet die het lesdoel
ondersteunen, maar ook nadenken over de wijze waarop je differentiatie aanbrengt in de
lessen. Nadenken over een prikkelende start van de les, nadenken over een goede
afsluiting van de les, nadenken over het ophalen van voorkennis etc. Allemaal elementen
die in elke les terugkomen. En hoe fijn is het om daar samen over na te denken met een
collega.
Door dit consequent te doen leer je niet alleen van elkaar maar inspireer je elkaar ook.
Tijdens de studiedag heeft elk koppel een les moeten voorbereiden en daarna de
lesvoorbereiding naar een ander koppel moeten mailen. Het koppel dat de
lesvoorbereiding ontving kreeg de opdracht feedback te geven op deze les. Hierdoor
dachten er dus geen twee maar vier! collega’s mee over een les. En dat was te merken!
Prachtige feedback waarmee de lessen nog meer verrijkt werden.
Alle feedback werd weer verwerkt in de lesvoorbereiding en daarna heeft elk koppel aan
het gehele team zijn les gepresenteerd.
Daarnaast hebben wij met het team gekeken naar de wijze waarop wij communiceren
naar ouders en vastleggen, en of wij dit nog beter kunnen doen.
De groepen 1 en 2 hebben aan de hand van de meest recente inzichten op het gebied
van geletterdheid met elkaar bekeken waar wij nog kunnen aanscherpen. De
voorbereidende leesvaardigheden zijn verder uitgewerkt.
Het was wederom een leerzame studiedag!
OUDERBIJDRAGE
Eind oktober heeft u een mail ontvangen met de vraag of u de vrijwillige ouderbijdrage wilt
overmaken voor uw kind(eren). De ouderraad int en beheert deze ouderbijdrage. Met dit
bedrag worden de kosten betaald waarvoor het ministerie géén subsidie verstrekt. De
ouderbijdrage voor dit schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op €30,- per kind.
Na een eerste peiling half november heeft 44% van de ouders betaald. Een mooie eerste
stand. Wij hopen uiteraard bij een volgende peiling op een hoger percentage.
Elk schooljaar worden er op de Griffel naast het reguliere onderwijsprogramma nog veel
leuke extra activiteiten voor de kinderen georganiseerd.
Dit gebeurt door de ouderraad in samenwerking met de school. Denk hierbij aan sinterklaas,
kerstviering, deelname aan de avondvierdaagse, paasviering en natuurlijk de afscheidsavond
van groep 8.
De ouderraad zorgt bijvoorbeeld ook voor een extra klassenbudget voor de groepen,
speelgoed voor op het schoolplein, bijdrage aan de schoolshirts etc.
Kortom: ieder kind profiteert hiervan! Alvast dank voor uw bijdrage.
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LEERLINGENRAAD
Vrijdag 13 november kwam de nieuwe leerlingenraad voor dit schooljaar voor het eerst
bijeen. Wat een energie en enthousiasme!
Vele mooie ideeën zijn de revue gepasseerd waaruit wij met elkaar een prioriteiten lijst
hebben opgesteld. Immers, niet alle punten kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd.
Waar hebben wij het zoal over gehad?
De kinderen storen zich aan het afval dat regelmatig op het plein ligt. Zeker na de
weekenden ligt er veel zwerfvuil.
Het idee is om prullenbakken te regelen voor op het schoolplein en daarboven een
bedank bordje te plaatsen.
Sara en Tim willen een afspraak gaan maken met de gemeente om het hierover te
hebben. Daarnaast willen zij o.a. foto’s van het zwerfvuil maken en meenemen als
bewijsvoering. Lina en Samir gaan een rooster voor de bovenbouw maken waarop staat
welke groep wanneer zwerfvuil gaat opruimen (met speciale prikkers die wij hebben).
Evi en Joas gaan nadenken over de wijze waarop wij mensen in de wijk kunnen bedanken
die wij regelmatig ook afval in de wijk en op het plein zien opruimen.
Er is uiteraard nog veel meer besproken;
-voetbalrooster maken, zodat elke groep weet wanneer hij gebruik kan maken van de
voetbalkooiende leerlingenraad gaat dit uitwerken
-één middag in de maand praten over je geloof of cultuur de werkgroep identiteit
neemt dit punt mee
-in de klas een lekkere leeshoek (leesbank)
-één dag in de zomer of lente buiten eten
-één keer of een aantal keren in de zomer of lente een buitenles
-crea met spullen uit de natuur wordt opgepakt door juf Morra
-wc’s schonerblijft punt van aandacht, leerlingenraad gaat nadenken wat wij nog meer
kunnen doen. Is door de vorige leerlingenraad al een start mee gemaakt, mogelijk
kunnen wij hier nog aanvullingen op maken
-hekje voor groepen 5 en 6 moet gemaakt wordenLinda pakt dit op
-naast schommel zit grote struik waardoor zicht niet goed genoeg is, struik moet
gesnoeid worden wordt opgepakt door juf Linda
-los slingerend speelgoed moet beter opgeruimd wordeniedereen weer alert op
maken
-ballenvanger bij voetbalkooi waardoor ballen niet over het hek kunnenhebben we nog
even op de lange baan geschoven
De leerlingenraad zal zich dit jaar niet vervelen, wat een mooie ideeën!
SINTERKLAAS OP DE GRIFFEL
Elk jaar is het weer spannend of het Sinterklaas lukt om op tijd in Nederland te arriveren.
Gelukkig hebben wij uit betrouwbare bronnen vernomen dat het Sinterklaas en piet gaat
lukken naar de Griffel komen. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee!
De sinterklaascommissie en de ouders van de feestcommissie zijn achter de schermen
druk bezig om, binnen de richtlijnen van het RIVM, een onvergetelijk feest voor de
kinderen te organiseren op 4 december.
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Sinterklaas en piet zijn 4 december al in de school omdat wij nu géén feestelijk onthaal
buiten kunnen organiseren.
Via het ouderportaal heeft u verder alle praktische informatie ontvangen over het
sinterklaasfeest en het lootjes trekken (groepen 5 t/m 8).
De sinterklaasstemming zit er al goed in op school, wij kunnen niet wachten om Sint te
verwelkomen.
ONLINE KOFFIEOCHTEND
Vrijdag 18 december van 9.00 tot ongeveer 10.00 uur vindt de tweede online
koffieochtend plaats. In samenspraak met de oudervereniging hebben wij bedacht dat wij
uit elke groep een aantal ouders persoonlijk uitnodigen via de mail om deel te nemen aan
de koffieochtend.
Juist in deze tijd, waarin wij elkaar zo weinig zien, is het heel belangrijk om te horen wat
er speelt en leeft onder ouders.
Ontvangt u nu geen uitnodiging (maandag 23 november zal een aantal ouders een
persoonlijke mail ontvangen met daarin de uitnodiging) maar wilt u ook graag aanhaken?
U bent uiteraard van harte welkom! Laat het dan even weten via l.kroon@bsdegriffel en
u ontvangt dan een link waarmee u kunt inloggen.

HALEN EN BRENGEN
Heel graag willen wij u verzoeken (als u uw kind met de auto naar school brengt) uw auto
te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. Wij zien nu dat een flink aantal
ouders hun kind(eren) afzet door half op de stoep te gaan staan.
Dit leidt tot gevaarlijke situaties.
Natuurlijk was het fijn geweest als er een zogeheten Kiss&Ride strook was gemaakt, maar
dat is niet het geval. Op deze wijze worden kinderen nu wel afgezet en dat is niet
wenselijk maar vooral gevaarlijk voor de voetgangers.
Wilt u uw auto eerst even parkeren alvorens u uw kind(eren) laat uitstappen?

GEZOCHT PAPA’S EN / OF MAMA’S VOOR DE WERKGROEP OUDERBETROKKENHEID
PROFIEL:
*positief kritische en meedenkende ouders
*je bent bereid om één schooljaar deel te nemen aan de werkgroep (3 avonden van
20:00 uur-21:30 uur)
*je denkt graag mee om van de Griffel een leefgemeenschap te maken waarin iedereen
zich gezien, gehoord voelt en welkom is
WIJ BIEDEN:
*3 interessante vergaderingen met collega’s én ouders van de Griffel
*verhoging van ouderbetrokkenheid bij de school is in het belang van uw kind (toont ook
onderzoek aan)
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*elkaar beter leren kennen en samen goede ideeën uitwerken om de
ouderbetrokkenheid te verhogen
*gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en team
*samenwerken in een gezellige sfeer
*de resterende vergaderdata van dit schooljaar zijn:
woensdagavond 24 maart en woensdagavond 23 juni
*we vergaderen online, dus vanaf uw stoel vanuit huis kunt u deelnemen.
Makkelijker kunnen wij het niet maken
Komt u onze werkgroep versterken? Heel graag! Aanmelden kan bij de leerkracht van uw
kind.
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