
www.bsdegriffel.nl · info@bsdegriffel.nl 

HANDDRUK 
20 april 2022 

 

 
 

VOORWOORD 

 

De komende weken staan er veel leuke activiteiten op het programma.  

De Koningsspelen, de sportdag, afscheidskamp groep 8 én de avondvierdaagse. Allemaal 

activiteiten waaraan de meeste kinderen veel plezier beleven.  

Wij kijken ernaar uit, heerlijk dat deze activiteiten weer allemaal kunnen doorgaan!  

 

Het is altijd toch een beetje spannend: het fietsexamen! De spanning was helemaal niet 

nodig, want alle kinderen van groep 7 hebben woensdag 20 april hun fietsexamen met  

goed gevolg afgelegd. De kinderen hebben het heel goed gedaan! Vol trots kunnen zij 

binnenkort hun certificaat in ontvangst nemen       

 

Namens het team van de Griffel, 

Linda Kroon  

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data 

 
20 april 
21 april  
22 april 
 
23 april t/m 
8 mei 
11 mei 
11 t/m 13 
mei 
16 mei 
20 mei 
 
 
 
 
26 en 27 mei 
30 mei t/m 2 
juni 
3 juni 
 
 
 
 

 
Eindtoets groep 8 
Eindtoets groep 8 
Koningsspelen groepen 
1 t/m 8  
Meivakantie 
 
Handdruk 
Afscheidskamp groep 8 
naar Texel 
MR vergadering 
Sportdag (na de 
meivakantie ontvangt 
u hierover meer 
informatie via het 
Ouderportaal)  
Hemelvaart 
Avondvierdaagse 
 
Studiedag, alle 
kinderen zijn vrij 
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PAASVIERING 

Wat hebben de kinderen van groep 1 en 2 genoten van de Palmpasen optocht. Vol trots 

liepen de kleuters met hun mooi versierde Paastakken naar de ouderen in het 

ontmoetingscentrum. Daar hebben zij hun Paastakken overhandigd aan de ouderen.  

De versierde Paastakken werden met veel blijdschap ontvangen en de kinderen kregen 

allemaal iets te drinken en wat lekkers.  

Ook hebben wij met alle groepen op woensdag 13 april de Paasviering in de kerk 

gehouden. Het was een fijne en gezellige viering.  

KONINGSSPELEN 

Wat hebben wij er veel zin in! Vrijdag 22 april doen wij weer mee aan de Koningsspelen. -

De groepen 1 en 2 vieren deze dag op school. Voor hen wordt het schoolplein 

omgetoverd tot een speel- en sportparadijs.  

De groepen 3 t/m 8 gaan naar Dijnselburg, Badmeester Schenkpad 8 in Zeist.  

Aan alle kinderen wordt op school ’s morgens het Griffelshirt uitgedeeld. Hierdoor zijn zij 

gedurende de Koningsspelen goed zichtbaar. De kinderen kunnen het beste sportkleding 

en een paar fijne gympen aantrekken, zodat zij lekker kunnen bewegen.  

De groepen 3, 4 en 5: 

Zij gaan met de auto naar Dijnselburg en vertrekken om 8.45 uur vanaf school. Ouders 

die rijden mogen blijven kijken. Rond 10.30 uur zijn de kinderen klaar en gaan zij weer 

met de auto terug naar school.  

 

De groepen 6, 7 en 8: 

Zij gaan lekker sportief op de fiets naar Dijnselburg en vertrekken om 8.40 uur vanaf 

school. Rond 10.30 uur zijn de kinderen klaar en gaan zij weer met de auto terug naar 

school.  

De rest van de dag zijn de kinderen weer in hun eigen groep.  

 

SPORTDAG 

De sportcommissie organiseert binnenkort weer onze jaarlijkse sportdag. De sportdag 

vindt plaats op vrijdag 20 mei en net als vorig jaar op de voetbalvelden van Saestum.  

Voorgaande jaren hadden wij de luxe dat de sportdag voor ons werd georganiseerd 

inclusief alle hulp die nodig was om deze dag tot een succes te maken. 

Dit jaar organiseren wij de sportdag weer zelf, vandaar dat wij meerdere keren 

verzoekjes hebben uitgezet voor ouderhulp. Wij zijn heel erg blij dat met alle reacties en 

hebben inmiddels voldoende ouderhulp. Super fijn!  

 

Mocht uw kind op vrijdag naar de BSO gaan, dan zorgen wij dat uw kind van Saestum 

naar de BSO wordt gebracht. Na de meivakantie ontvangt u alle verdere informatie over 

de sportdag. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u mailen naar Marije 

Mandersloot: m.mandersloot@bsdegriffel.nl 

 
EINDTOETS IEP GROEP 8 

Woensdag 20 en donderdag 21 april wordt de IEP eindtoets afgenomen in groep 8. Wij 

wensen alle leerlingen van groep 8 veel succes!  
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WIJZIGINGEN DOORVOEREN IN OUDERPORTAAL 
Uw gegevens gewijzigd? 
Heeft u een nieuw e-mailadres gekregen, of zijn telefoonnummers gewijzigd? U kunt dit 
zelf aanpassen in het Ouderportaal.  
Mocht u voor dit komende schooljaar nog wijzigingen willen doorgeven betreffende de 
AVG (in Ouderportaal) dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen, zodat de 
leerkrachten foto’s / filmpjes kunnen delen via het Ouderportaal, rekening houdend met 
uw gegeven toestemming. 
Daarnaast is het echt heel belangrijk om regelmatig in te loggen in het Ouderportaal, 
omdat alle weekmemo’s en andere informatie uit de groepen hierin staat. Heeft u 
problemen met inloggen? Laat het ons weten, wij helpen u graag.  
  
AVONDVIERDAAGSE 
De avondvierdaagse gaat weer door. Heel fijn dat na twee schooljaren dit wandelfestijn 
weer kan plaatsvinden. U heeft hierover vandaag via het Ouderportaal informatie 
ontvangen. Mocht uw kind willen meelopen, dan vragen wij u om zo spoedig mogelijk het 
aanmeldingsformulier in te leveren bij de leerkracht van uw kind(eren). Ouders van 
aangemelde leerlingen ontvangen na de meivakantie een informatiepakketje.  
 
NIEUWS VANUIT DE BIBLIOTHEEK OP SCHOOL  
 

 
 
TERUGKOPPELING STUDIEDAG  
Donderdag 14 april hadden wij een studiedag. Graag geven wij u van deze dag een 
beknopte terugkoppeling: 
 
Visitatie bij een collega-school ten aanzien van EDI 
In het strategisch beleidsplan van onze stichting staat niet voor niets: Samen leren, 
samen leven! Wij hebben daar op deze studiedag weer net even een andere invulling aan 
gegeven dan anders. Wij hebben namelijk een collega-school bezocht en gekeken in de 
klassen hoe zij het expliciete directe instructiemodel (EDI) in de praktijk brengen. Heel 
waardevol om te leren van elkaar, ook en misschien wel vooral, buiten de muren van de 
school! Wij hebben een paar mooie praktijkvoorbeelden gezien die wij graag meenemen 
naar onze eigen school (onder andere het bewegend leren, een onderwerp dat wij zelf 
als team volgend schooljaar verder willen onderzoeken).  

De ‘leeswijzer’ 

Wanneer je in de bibliotheek zoekt naar een bepaalde boektitel, zoek je op etiket. De misvatting 

bestaat vaak dat boeken gelabeld met een A etiket een makkelijk leesniveau aangeven, B boeken 

zouden dan qua technische leesniveau uitdagender zijn en daarna heb je nog de C en D boeken. 

Regelmatig gaat deze regel op, maar lang niet altijd. Deze etiketten duiden 

namelijk aan vanaf welke leeftijd een boek geschikt is qua taalgebruik en qua 

thematiek. Je kunt het zien als de leeswijzer van de boeken zoals de je de 

kijkwijzer hebt voor films. Het kan dus zijn dat een kind van 8 jaar qua 

technisch leesniveau een C boek aan kan, maar gaat dit ook op voor de 

inhoud? Kijk dus goed mee wat je kind leest. Een nog beter advies is om op 

zoek te gaan naar een passend boek binnen de leeftijdscategorie waarin je 

kind valt. 

 

Etiketaanduiding jeugdboeken: 

AP= prentenboek voor peuters 

AK= prentenboek voor kleuters 

 

S= start  

m3= midden groep 3 

E3= eind groep 3 

M4= midden groep 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJ= informatieve boeken tot 9 jaar 

J= informatieve boeken vanaf 9 jaar 

 

A= leesboeken vanaf 6 jaar 

B= leesboeken vanaf 9 jaar 

C= leesboeken vanaf 12 jaar 

D= leesboeken vanaf 15 jaar 
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Leren leren en de evaluatie van het Jaarplan 
De rest van de studiedag stond in het teken van leren leren. Hoe doe je dat? En wat doe 
je als het niet lukt en welke rol kan spel hierin betekenen? Yvette heeft een presentatie  
aan het team gegeven en laten zien wat spel(materialen) kan doen om de executieve 
functies te stimuleren en hoe je vanuit spel de transfer naar het leren kan maken. 
Interessante kost waarover wij als team nog verder in gesprek zullen gaan.  
 
Om een nieuw jaarplan te kunnen schrijven is het van belang dat het huidige jaarplan 
kritisch en zorgvuldig geëvalueerd wordt. Aan de hand van een aantal vragen hebben wij 
met elkaar het gehele jaarplan geëvalueerd (wat hebben we bereikt met elkaar, waar zijn 
we trots op, welke kansen hebben we laten liggen, wat is niet goed van de grond 
gekomen en hoe gaan wij dit wel voor elkaar krijgen etc?). Het is goed om stil te staan bij 

de dingen die gelukt zijn en dat is best veel      . Tegelijkertijd zijn wij een ambitieus team, 
willen wij onderwijs geven dat zo goed mogelijk aansluit bij de onderwijsbehoeften van 
kinderen in een veilige, gezellige en rijke (leer)omgeving en onderzoeken wij telkens met 
elkaar hoe wij dit het beste kunnen vormgeven. Op basis van literatuur, effectief 
bewezen interventies nemen wij weloverwogen beslissingen.  

Het belooft weer een ambitieus en concreet jaarplan te worden       
Het was een inspirerende en fijne studiedag!  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


