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ALGEMEEN
Na zes weken zomervakantie was het maandag 27 augustus dan weer zover. De school druppelde na ál die
weken zonder kinderen weer vol rond 8.25 uur. Sommige kinderen wat nerveus voor hun eerste schooldag,
voor sommige kinderen een hele nieuwe kennismaking met de school, maar voor veel kinderen weer
bekend terrein. Welkom allemaal!
De komende twee weken staat voornamelijk 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. Dit doen wij onder andere door wisselende
groepjes samen te stellen en door groepsopdrachten gezamenlijk af te sluiten. Bij het nabespreken wordt
vooral ingezoomd op wat er goed ging.
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.
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.
In deze nieuwsbrief ook meer informatie over:
- de invulling van de LUSTRUMWEEK
- het gymrooster
- nogmaals het vakantierooster en de studiedagen
- nieuwe leerlingen
- bibliotheek op school
- het schooljaarplan
- muziekonderwijs
- winkelcentrum De Clomp
Het schooljaarplan vindt u als bijlage bij de nieuwsbrief (de uitgebreide versie verschijnt binnenkort op de
website). In het schooljaarplan kunt u lezen wat wij dit schooljaar (door) ontwikkelen en borgen op de
Griffel. En dat is best veel! Wij hebben alle activiteiten en plannen zorgvuldig ingepland. Hierdoor kunnen
wij systematisch aan onze schoolontwikkeling werken. In de nieuwsbrieven zullen wij u van de
ontwikkelingen op de hoogte houden. Mocht u nieuwsgierig zijn, opmerkingen of vragen hebben, u bent
altijd welkom.
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Hartelijke groeten,
Linda Kroon

TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND
Welkom op school, een hele fijne en leerzame tijd gewenst
groep 1/2A Cas Pluijgers, Adam Eddarazi
groep 1/2B Noa Lopulalan
groep 1/2C Bilal Amri, Ali Bahri, Djazlyn Willemse, Badr Agnaou

Vakantierooster en studiedagen
Het vakantierooster en de studiemiddagen staan ook op de website onder de link
Schooltijden & vakanties. Voor het gemak nogmaals in de nieuwsbrief.

VAKANTIES 2018-2019
Zomervakantie
vrijdag 13 juli 12:20 uur 2018
Herfstvakantie
Zaterdag 20 oktober 2018
Kerstvakantie
Vrijdagmiddag 12:20 uur 21 december 2018
Krokusvakantie
Zaterdag 23 februari 2019
Pasen/Meivakantie
Vrijdag 19 april 2019
Hemelvaartweekend
Donderdag 30 mei 2019
Pinksterweekend
Zaterdag 8 juni 2019
Zomervakantie
vrijdagmiddag 12:20 uur 19 juli 2019

t/m zondag 26 augustus 2018
t/m zondag 28 oktober 2018
t/m zondag 6 januari 2019
t/m zondag 3 maart 2019
t/m zondag 5 mei 2019
t/m zondag 2 juni 2019
t/m maandag 10 juni 2019
t/m zondag 1 september 2019

STUDIE(MID)DAGEN TEAM (SCHOOL IS GESLOTEN)
Maandagmiddag 19 november 2018
Donderdagmiddag 24 januari 2019
Dinsdag 11 juni 2019

vanaf 12:20 uur
vanaf 12:20 uur
hele dag=aansluitend aan het Pinksterweekend

Onze Griffelkalender ontvangt u deze week via uw kind.
Hierop staat alle informatie betreffende ons
jaarprogramma.
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Slotviering
Woensdag 11 juli vond de slotviering plaats in het Kerkelijk Centrum Zeist-West. Het thema van de viering
was ‘door de poort……met groep 8’. Na de viering zijn de kinderen van groep 8 traditioneel ‘door de poort’
gegaan en uitgezwaaid door alle kinderen van de school.
De kinderen van groep 8 genoten zichtbaar van alle aandacht. Door de hele
school worden toegezongen en uitgezwaaid blijft toch altijd weer een
bijzonder moment!
Dit schooljaar willen wij, met een nog nader samen te stellen werkgroep,
uitgebreid stilstaan bij de katholieke identiteit van de Griffel en verder
opzoek gaan naar nieuwe materialen die ons kunnen helpen bij het sterker
uitdragen van onze levensbeschouwing.

VOORUITBLIK OP DE AANKOMENDE MAAND
LUSTRUMWEEK
In de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie heeft u kunnen lezen dat wij dit schooljaar een
LUSTRUMWEEK hebben. De Griffel bestaat 45 jaar en dat willen wij graag met alle kinderen en ouders
vieren. In onderstaand overzicht de invulling van de week:
Maandag
17 sept.
8.50-9.10
spectaculaire
opening voor alle
kinderen én
ouders van
door de
‘vuilnismannen’
van ‘trommelen
op rommel’. De
gehele dag
krijgen kinderen
workshops
waarin ze leren
hoe ze muziek
maken op
‘rommel’.
14.45 uur
eindpresentatie
dóór alle
kinderen vóór
alle ouders
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Dinsdag
18 sept.
Verrassing voor
alle kinderen

Woensdag
19 sept.
10.45 uur
Vossenjacht
Wij hebben nog
héél veel
ouderhulp nodig.
Wilt u ons
helpen? U kunt
zich opgeven
(graag zo snel
mogelijk) bij de
leerkracht van
uw kind.

Donderdag
20 sept.
Alle groepen
gaan vandaag op
schoolreis, ook
groep 8.
Groepen 1 t/m 4
gaan naar
SchatEiland
Zeumeren
Groepen 5 t/m 8
gaan naar
Drievliet

Vrijdag
21 sept.
Afsluiting:
Groepen 1 t/m 8
gaan
groepsdoorbrekend
gezelsschapsspelletjes spelen
in de
verschillende
groepen

Gymrooster
Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen wekelijks gym van een vakleerkracht. Door de extra gelden
voor de werkdrukverlichting hebben wij de gymlessen die worden gegeven door de vakleerkrachten
kunnen uitbreiden. Hier zijn wij heel blij mee want nu krijgen alle groepen wekelijks lessen van de
vakleerkrachtenTerence en Rutger.
Dinsdag Terence
Groep 8
Groep 6
Groep 5
Groep 3
Groep 4

Donderdag Rutger
Groep 6/7
Groep 4
Groep 3
Groep 7/8

De groepen 3 en 4 gymmen 2 keer per week 45 minuten
De groepen 5 t/m 8 gymmen 1 keer per week een blokuur (1,5 uur)
Muziekonderwijs op de Griffel
Muziek maken is leuk, maar het gaat verder dan alleen plezier maken. Het bespelen van een instrument
draagt bij aan de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van het kinderbrein. Het samenspelen en
samen muziek maken verbindt, versterkt sociale vaardigheden én niet onbelangrijk, samen muziek
maken is ook leuk.
Op de Griffel krijgen alle kinderen elke woensdag muzieklessen van juf Brit, vakleerkracht voor
muziekonderwijs.
Woensdag
Groepen 1/2 van 8.45-9.15
Groep 3 van 9.15-9.45
Groep 4 van 9.45-10.15
Groep 5 van 10.15-10.45
Groep 6 + 6/7 (om en om) van 11.15-11.45
Groep 7/8 + 8 (om en om) van 11.45-12.15
Oproep hulpouders
In onze drie kleutergroepen zouden wij heel graag de huidige huishoek willen
verfraaien en verrijken. Om dit te bewerkstelligen willen wij onder andere 3
huisjes plaatsen in de hoeken. Welke handige ouder zou ons hierbij willen
helpen?
Wij horen het graag
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Afvalvrije school
Al een paar jaar doet de Griffel mee aan het duurzame project ‘afval vrije school’ in samenwerking met de
gemeente Zeist. De achterliggende gedachte van een afvalvrije school spreekt ons erg aan; wij willen
graag met kinderen én ouders bijdragen aan een duurzame samenleving. Door in alle groepen consequent
het afval te scheiden blijft er nog maar weinig restafval over.
De praktijk leert echter dat het goed scheiden van afval de afgelopen jaren niet eenvoudig is gebleken.
Deels komt dit doordat wij zelf niet consequent hebben toegezien op het scheiden van het afval, maar nog
vervelender is het systeem (te klein, zakken die niet passen etc.) van de verschillende bakken. Doordat ook
het fruitafval in de bakken ligt en de bakken niet dagelijks geleegd worden bleek al snel dat de fruitvliegjes
‘trouwe’ bewoners van de Griffel werden. Niet hygiënisch en prettig. Het dagelijks legen van de
afvalbakken hebben wij zelf een tijd gedaan, maar wij geven er toch echt de voorkeur aan om ons bezig te
houden met onderwijs……
Wij zijn niet de enige school die tegen de problemen met de afvalbakken en fruitvliegen aanlopen en
hebben dit besproken tijdens overlegmomenten met de gemeente.
Omdat wij niet willen afwachten maar het heft in eigen handen willen nemen hebben wij nagedacht over
het verminderen van afval alsook het verminderen van fruitvliegjes op school.
Om die reden willen wij u vragen uw kind een broodtrommel en drinkbeker mee te geven naar school. Als
de kinderen gegeten en gedronken hebben stoppen zij de schillen of het lege drinkpakje (liever een beker)
weer in de trommel zodat het thuis weggegooid kan worden.
Het scheelt ons niet alleen heel veel afval maar hopelijk zijn wij dan eindelijk ook verlost van de
fruitvliegen.
Wilt u ook helpen om ons afval te verminderen?
Geef uw kind dan voor de lunch een broodtrommel mee in plaats
van een boterhamzakje en een drinkbeker in plaats van een pakje
drinken.
Meer informatie over afval scheiden? Voor meer informatie kijk op
www.rmn.nl
Winkelcentrum De Clomp
Het zal u niet ontgaan zijn dat er inmiddels volop gewerkt wordt in de wijk in verband met de
wijkrenovatie. De gemeente Zeist en Rialto Zeist B.V. (projectontwikkelaar/eigenaar van winkelcentrum
dit winkelcentrum) hebben een realisatieovereenkomst gesloten voor de lang gewenste herontwikkeling
van het winkelcentrum.
Als u precies wilt weten wat de stand van zaken is dan kunt u zich aanmelden via www.Zeist.nl/declomp
U ontvangt dan de nieuwsbrieven zodat u op de hoogte blijft van het traject.
Hieronder alvast een deel van de nieuwsbrief:
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Planning
Rialto Zeist BV heeft gebouw 't Hollebloc
gesloopt en het tijdelijke parkeerterrein is
aangelegd.
Bouwrijp maken
Vanaf 20 augustus start Rialto met het
bouwrijp maken van de locatie voor blok A en
B (supermarkt Deen en Albert Heijn, winkels
en woningen). Hierbij worden er obstakels uit
de grond gehaald en de riolering verplaatst of
vervangen. Ook wordt er een bouw weg
aangelegd.
De afvalcontainers op de parkeerplekken
worden tijdelijk verplaatst naar de
noordwestelijke hoek van het tijdelijke
parkeerterrein achter de Albert Heijn.
Op het grasveld aan de noordkant van het
oude parkeerterrein komt een tijdelijke omheinde grondopslagplaats. Vanaf 20 augustus start de
renovatie van het Kerkelijk gebouw. Hierbij worden onder andere het dak en de kozijnen vervangen.
Het binnenplein en het oude parkeerterrein worden afgesloten tot begin 2020. Ook voor fietsers en
voetgangers is de route vanaf het bruggetje bij Nijenheim gesloten. Vanaf 3 september tot 1 oktober is de
(auto)brug bij Nijenheim dicht voor autoverkeer. Er zijn omleidingsroutes. Scholen en winkels blijven
bereikbaar.
Start bouw bouwblok A en B
Vanaf begin oktober begint de bouw van bouwblok A en B. Daarna volgt de sloop van AH en de passage.
Start bouw bouwblok C
De laatste fase start de ontwikkelaar met de bouw van bouwblok C (supermarkt Aldi, winkels en
woningen). In 2021 zal het nieuwe winkelcentrum en openbaar gebied volledig zijn vernieuwd.

Bib
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Bibliotheel op school
Andrea Otten, onze leesconsulent vanuit de bibliotheek is afgelopen dinsdag op
school geweest om aan alle kinderen uit te leggen hoe de bibliotheek werkt, hoe je
boeken kunt reserveren, uitlenen en weer terug moet zetten. Juf Morra, juf Nikkie
en juf Marjolein zullen samen met Andrea de ‘bibliotheek op school’ dit schooljaar verder
implementeren. Het schoolbreed starten in alle groepen met lezen houden we vast en we gaan dit
schooljaar ‘boekpromotie’ actief invoeren. Hiermee willen wij het plezier in lezen nog actiever
bevorderen, want lezen is leuk en belangrijk!
Heeft u altijd al willen helpen in onze schoolbibliotheek? Dat kan! U kunt zich
aanmelden bij juf Morra, juf Nikki of de leerkracht van uw kind.
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Agenda
31 augustus
3 september

Handdruk 1
19.30 uur Informatieavond groepen 3
en 8

3 september

20.30 uur Algemene Ledenvergadering

5 september

11.00 uur
Openingsviering Kerkelijk centrum
Zeist-West

10 en 11 september

Omgekeerde 10-minuten gesprekken
De intekenlijsten hangen op de deur
bij de klas waarop u zelf kunt
intekenen
20.00 uur
Informatieavond Uitdaagsklas
De intekenlijsten hangen op de deur
bij de klas waarop u zelf kunt
intekenen
8.45 uur
Koffieochtend

10 september

12 september
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17 t/m 21 september
17 september

LUSTRUMWEEK
20.00 uur
Informatieavond voor klassenouders

21 september

Handdruk 2
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