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ALGEMEEN 

 

Wij hopen dat iedereen een heerlijke voorjaarsvakantie heeft gehad en weer 

goed is gestart afgelopen maandag.  

Onze vakantie startte een dag later dan die van de kinderen, want wij hadden op 

vrijdag 23 februari een studiedag.  

In deze Handdruk kunt u meer lezen over de studiedag.  

 

Vandaag hebben alle kinderen een voorlichting gekregen van een medewerker 

van de voedselbank. In de hal hebben de kinderen gehoord wat een voedselbank 

allemaal doet, voor wie deze bedoeld is en hebben de kinderen zelf ook allemaal 

vragen kunnen stellen.  

 

Wij hopen dat u een steentje bij kunt dragen, zodat we de kratten eind volgende 

week goed gevuld kunnen teruggeven aan de voedselbank.  

 

Wij wensen iedereen alvast een heel fijn weekend toe.  

 

 

 

Namens het team van de Griffel, 

Linda Kroon   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 
 
Week van 6 
maart  
 
13 maart 
 
17 maart 
 
 
 
 
 
 
17 maart  
 
 
 
20 maart 
 
22 maart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regenboogactie / 
Goede Doel 
 
MR vergadering 
 
Praten en 
ontmoeten voor 
de ouders van de 
groepen 1 t/m 4 
van 8.30 tot 
ongeveer 9.15 uur 
 
Tosti verkoop op 
het schoolplein 
om 14.00 uur 
 
OR vergadering 
 
Studiedag en 
personeelsmiddag 
Het Sticht: alle 
kinderen zijn deze 
dag vrij   
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SAMENVATTING STUDIEDAG 23 FEBRUARI  

Elke studiedag komen o.a. de werkgroepen uitgebreid aan bod. Op basis van de 

onderwijsplannen die elke werkgroep heeft geschreven hebben zij ook de doelen 

uit het onderwijsplan uitgewerkt in een jaarplan ’22-’23.  

Wij werken met vier inhoudelijke werkgroepen, te weten; 

-werkgroep WN&T (wetenschap, natuur en techniek) 

-werkgroep De Vreedzame School / levensbeschouwing 

-werkgroep taal  

-werkgroep rekenen 

Op de studiedag hebben de collega’s van de verschillende werkgroepen op grote 

vellen de uitgewerkte doelen, aandachtspunten en acties zichtbaar gemaakt. Het 

is voor de komende maanden weer extra duidelijk op welke accenten de 

aandacht wordt gevestigd en welke doelen we willen bereiken aan het einde van 

dit schooljaar.   

 

2. De analyses van de toetsen zijn zowel op groeps- als op schoolniveau 

besproken. Op basis van deze analyses worden er weer nieuwe doelen opgesteld 

voor de komende periode (op leerling-, groeps-, en schoolniveau). Fijn om te zien 

dat ingezette interventies effect hebben (bijv. dagelijkse 5 woorden dictee). 

 

3. Wij hebben met elkaar ook gesproken over burgerschapsvorming. Het 

ontwikkelen van een passend curriculum voor burgerschapsonderwijs is een 

cyclisch proces. Dat betekent dat het goed is om onze visie en leerdoelen 

regelmatig kritisch tegen het licht moeten houden. Aan het einde van dit 

schooljaar hebben wij niet alleen in beeld gebracht welke onderwerpen vanuit de 

methodes (zaakvakken en Vreedzame School) te summier worden aangeboden, 

maar hebben wij daar samen een mooi aanvullend programma voor liggen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was een fijne en inhoudelijke studiedag!  
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TOSTI VERKOOP GROEP 8  
Vrijdagmiddag 17 maart organiseert groep 8 een tostiverkoop op het 

middenbouwplein (voor de hoofdingang) van de Griffel om geld in te zamelen 

voor de busreis naar Texel (afscheidskamp van groep 8). 

De tostiverkoop start om 14.00 uur. Leerlingen van de Griffel, ouders, opa’s en 

oma’s, familieleden en andere mensen uit de buurt zijn van harte welkom om 

voor een leuk prijsje een heerlijke tosti te kopen. Naast een lekkere tosti, 

verkoopt groep 8 ook suikerspinnen, popcorn en wat te drinken.  

U kunt contant betalen en via een QR-code.   

VOORLEESWEDSTRIJD 
Een paar maanden geleden heeft Sarah uit groep 8 de voorleeswedstrijd op onze 
school gewonnen. Zij heeft daarom mogen meedoen aan de regionale 
voorleeswedstrijd die op 22 februari heeft plaatsgevonden.  
En ze heeft het fantastisch gedaan, zij is geëindigd op een prachtige 3e plek. 
Super goed gedaan Sarah!  
 
OUDERHULP SPORTDAG GEZOCHT  
Vrijdag 26 mei staat onze jaarlijkse sportdag bij Saestum in Zeist weer gepland. 
Inmiddels komen de eerste aanmeldingen van ouders die willen helpen binnen, 
heel fijn! Maar wij zijn er nog niet, wij hebben nog een flink aantal ouders nodig. 
Als u ook zou kunnen helpen deze ochtend dan horen wij dat heel graag.  
Aanmelden kan via m.mandersloot@bsdegriffel.nl 

PRATEN EN ONTMOETEN OUDERS GROEPEN 1 T/M 4 

Op vrijdagochtend 17 maart wordt er weer een ‘praat & ontmoet’ moment voor 

ouders georganiseerd in de BSO ruimte naast de kleutergroepen.  

Mocht u het leuk vinden om andere, nieuwe ouders te ontmoeten en spreken? U 

bent van harte welkom! De koffie en thee staan vanaf 8.30 uur voor u klaar.  

LUSTRUM ÉN 50-JARIG BESTAAN! 
Volgend schooljaar hebben wij weer een lustrum te vieren met elkaar én 
daarnaast bestaat de school dan ook 50 jaar!  
Wij willen om deze rede ergens in de maand september een heuse feestweek 
gaan organiseren. De exacte datum is nog niet bepaald omdat wij afhankelijk zijn 
wanneer eventuele externe partijen beschikbaar zijn.  
Omdat wij er een feestweek van willen maken met een aantrekkelijk, feestelijk 
én afwisselend programma kunnen wij wel wat extra hulp gebruiken. Mocht u 
willen meedenken en meehelpen om deze week onvergetelijk te maken, dan 
kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind of l.kroon@bsgriffel.nl 
Mocht u niet kunnen meehelpen in praktische zin, maar heeft u ideeën die u 
graag wilt delen met ons. Dat kan ook! Geef ze vooral door aan de leerkracht van 
uw kind. Alvast de eerste vraag die wij hebben: mocht u een partij kennen die 
voor onze school tegen een gereduceerd tarief T-shirts kan bedrukken dan horen 
wij dat heel graag van u.  
 

mailto:m.mandersloot@bsdegriffel.nl
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MR EN GMR 
Beste ouders en verzorgers, 
 
De MR is voor komend schooljaar 2023-2024 op zoek naar 1 leuke enthousiaste 
ouder. Wil jij meedenken en de directie gevraagd en ongevraagd voorzien van 
advies? En zie je het zitten om de voorzittersrol op je te nemen? Meld je dan 
aan! 
Na 8 jaar Griffel-ouder te zijn geweest komt daar voor mij voor volgend 
schooljaar een einde aan. Mijn zoon gaat naar de middelbare school en dit 
betekent voor mij als ouder dat ik de Griffel gedag ga zeggen en ik mijn rol als 
voorzitter van de MR ga overdragen. Ook vertegenwoordiging in de 
oudergeleding in de GMR komt vrij. 
 
Wat doet de MR? 
De MR vergadert 5 à 6 keer per jaar en denkt kritisch mee met de ontwikkeling 
van beleid en de besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van 
een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. Daarnaast 
denkt zij mee met de directeur van de Griffel, neemt een standpunt in en geeft 
(gevraagd en ongevraagd) advies.  
De MR is op zoek naar 1 leuke en enthousiaste ouders die ook de rol van 
voorzitter zou wil invullen. Samen met Sam Kersten en Henrieke Bosman 
(Personeelsgeleding MR) en Marieke de Haan (Oudergeleding MR) maak je 
volgend schooljaar deel uit van de MR. 
 
Wat doet de voorzitter? 
De voorzitter is de contactpersoon van de MR voor zowel Directie, Bestuur en 
ouders. De voorzitter leidt de MR vergadering en zorgt ervoor dat alle 
ingebrachte punten behandeld worden.  
 
Wat doet de GMR? 
Het Sticht is een overkoepelende stichting voor 8 basisscholen in Zeist en 
omgeving waar onze school onderdeel van uitmaakt. Omdat er sprake is van een 
Bestuur met meerdere scholen is er ook een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR).  
 
De GMR vergadert ook 5 à 6 keer per jaar en praat mee over bovenschoolse 
zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van 
belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. 
 
Samen met de GMR (Personeelsgeleding) ga jij deel uitmaken van de GMR-
vertegenwoordiging voor de Griffel.  
Is jouw interesse gewekt en wil je meer informatie? Neem dan contact met mij 
op via mr@bsdegriffel.nl of neem contact op met Linda Kroon. 
 
Hartelijke groet,  
Roberto Saporito Voorzitter MR 

mailto:mr@bsdegriffel.nl

