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ALGEMEEN
De eerste weken van het schooljaar zitten er alweer op, weken waarin veel verschillende activiteiten hebben
plaatsgevonden.
Zo hebben wij een mooie openingsviering met elkaar in de kerk gehad, zijn de omgekeerde 10 minuten
gesprekken gevoerd, is er een bijeenkomst georganiseerd voor de klassenouders en vond de LUSTRUMWEEK
plaats met daarin vele hoogtepunten.
Daarnaast zijn er nieuwe schoolshirts aangeschaft voor alle kinderen. Prachtige polo’s, voorzien van het logo en de
naam van de school. Tijdens diverse activiteiten (schoolreis, voetbaltoernooien of de avondvierdaagse) zullen wij
voortaan dan ook goed herkenbaar zijn.
Naast alle activiteiten met ouders en kinderen die de afgelopen weken de revue zijn gepasseerd zijn, hebben wij
het met elkaar natuurlijk ook over de vormgeving en inhoud van ons onderwijs.
Een greep uit ons jaarplan 2018-2019:
Wij gaan dit schooljaar onze lessen nog beter afstemmen op de verschillende niveaus van de leerlingen. Dit doen
wij door kinderen die de leerstof beheersen eerder te laten ‘afstromen’ zodat zij niet de gehele instructie met de
klas hoeven mee te doen. Zij kunnen dan zelfstandig of in groepjes verder met hun (verrijkings)werk. Telkens
zullen er kinderen ‘afstromen’ en ten slotte houdt de leerkracht meestal nog een groepje kinderen over waaraan
verlengde instructie wordt gegeven. Tijdens de verwerking van de lesstof loopt de leerkracht vaste looprondes in
de klas. Dit werkt voorspelbaarheid in de hand, ze weten dat de leerkracht langskomt. Tevens leren kinderen ook
omgaan met uitgestelde aandacht, de leerkracht kan immers niet overal tegelijk zijn om te helpen. Tijdens de
looprondes ontvangen de kinderen meteen feedback van de leerkracht. Dit is voor kinderen leerzaam want ze
horen en zien direct wat ze goed of niet goed begrepen hebben. Als kinderen vastlopen tijdens het verwerken
weten ze dat zij hun blokje op het vraagteken kunnen leggen. De leerkracht ziet tijdens de looprondes dan in een
oogopslag welke kinderen een vraag hebben. De kleuren van het stoplicht hebben verschillende betekenissen.
Rood betekent zelfstandig werken, oranje is zachtjes overleggen of een vraag stellen aan je klasgenootje en als het
stoplicht op groen staat mogen ze samenwerken.
Daarnaast willen wij een start maken met Coöperatief leren in de school. Coöperatief leren is een werkwijze
waarbij alle kinderen tegelijk actief bezig zijn waardoor kinderen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun
eigen werk. Deze werkvormen willen wij ook gaan inzetten tijdens onze instructiemomenten. Uit ervaring en
grootschalige onderzoeken is daadwerkelijk gebleken dat kinderen meer betrokken zijn en actiever meedoen als
er activerende werkvormen worden ingezet.
Wij zullen bij het invoeren van coöperatief leren begeleid worden door BAZALT (een onderwijsadvies bureau dat
de onderwijspraktijk aan onderzoek koppelt).
Op de eerste studiemiddag in oktober zullen wij hier een start mee maken. In de loop van het schooljaar zult u
meer lezen over onze vorderingen ten aanzien van het invoeren van coöperatief leren in onze school.
In deze nieuwsbrief leest u tevens meer over:
- rectificatie van aantal studiedagen
- bibliotheek
- de Vreedzame school
- LUSTRUMWEEK
- de openingsviering
- conciërge
- klassenouders
- ALV en ouderbijdrage (zie bijlage bij nieuwsbrief)

1

- schoolfotograaf (zie bijlage bij nieuwsbrief)
- nieuwe website en chromebooks/ipads
Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsbrief. Wij horen het graag!
Hartelijke groet,
Linda Kroon

TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND
In
de kalender die u ontvangen heeft is helaas een aantal storende foutjes geslopen.
Hieronder de juiste studie(mid)dagen voor dit schooljaar.

STUDIE(MID)DAGEN

Studie(mid)dagen voor team. Kinderen zijn dan vrij
Maandagmiddag 19 november 2018
Donderdagmiddag 24 januari 2019
Dinsdag 11 juni 2019
Vrijdag 21 juni 2019

vanaf 12:20 uur zijn kinderen vrij
vanaf 12:20 uur zijn kinderen vrij
hele dag=aansluitend aan het Pinksterweekend
hele dag=aansluitend op de a4daagse

Studiemiddag voor team ná schooltijd. Kinderen komen de woensdagochtend gewoon naar school
woensdagmiddag 17 oktober 2019
Vanaf 12.20 uur studiemiddag voor team= ná
schooltijd. Kinderen hebben deze ochtend
gewoon school
Woensdagmiddag 29 mei 2019
Vanaf 12.20 uur studiemiddag voor team= ná
schooltijd. Kinderen hebben deze ochtend
gewoon school

Maandagmiddag 14 januari 2019:
Deze studiemiddag vervalt! Kinderen hebben gewoon hele dag school
Conciërge
Wat zijn wij blij dat wij een nieuwe conciërge hebben gevonden. Weinand de Koster werkt nu sinds een aantal
weken op de Griffel en wij zijn zeer tevreden. Ondertussen zijn er al heel veel klussen door hem opgepakt en
uitgevoerd, heel fijn!
Klassenouders
Afgelopen maandagavond 17 september zijn wij met zo’n 20 klassenouders in gesprek gegaan. We hebben het o.a.
gehad over de taken van een klassenouder. Het is zeker niet de bedoeling dat
klassenouders alles zelf moeten doen. Het is juist de bedoeling dat zij andere ouders
mobiliseren of betrekken bij de school en de activiteiten die plaatsvinden op school. De
klassenouders zouden graag met een klassenapp of klassenmail willen werken. Omdat wij
eerst toestemming van u willen hebben om uw telefoonnummer of mailgegevens door te
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geven aan de klassenouders zult u een mail van de leerkracht ontvangen met deze vraag. U kunt dan aangeven bij
de leerkracht of u dit wel of niet wilt.
Voor het onderling goed kunnen communiceren over schoolse zaken is het wel prettig werken voor de
klassenouders als ze een appgroep of mailgroep kunnen aanmaken. Leerkrachten zitten niet in deze appgroep of
mailgroep met de klassenouders.
De namen van de klassenouders van elke groep worden in de weekmemo aan u bekend gemaakt.
Wij zijn heel blij dat alle groepen 2 of 3 klassenouders hebben en wensen hen heel veel plezier!
LUSTRUMWEEK
Wat een geweldige LUSTRUMWEEK hebben wij gehad. Niet alleen de opening was een groot success maar ook de
vossenjacht, het schoolreisje, het samen spelletjes spelen én het presentje (de broodtrommel in het kader van de
afvalvrije school) konden rekenen op blije gezichten.
En wat een mooi gezicht om ruim 200 kinderen in een gloednieuw schoolshirt te zien lopen! Ze waren zeer goed
herkenbaar tijdens het schoolreisje vandaag in het oranje ‘Griffel schoolshirt’.
Hieronder een kleine impressie van de LUSTRUMWEEK:

Vossenjacht 2018

Trommelen op rommel

Drievliet

Wat een topweek hebben wij gehad.
Dank aan alle ouders die geholpen hebben deze LUSTRUMWEEK tot een succes te maken!
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Afvalvrije school
Wij zijn blij te melden dat onze ‘vliegende huisbewoners: ‘de fruitvliegjes’ zo goed als uit de school zijn verdwenen.
Wij zien ook dat al behoorlijk wat kinderen zijn overgestapt op drinkbekers in plaats van drinkpakjes, fijn.
Alle kinderen hebben afgelopen dinsdag een mooie broodtrommel, voorzien van een ‘Griffel sticker’, mee naar
huis gekregen. Gezien de enthousiaste reacties van de kinderen gaan wij ervan uit dat zij deze trommel veel gaan
gebruiken. Wij juichen het in ieder geval toe.
Dank voor uw medewerking om de afval op school tot een minimum te beperken en uw kind een trommel en
beker mee te geven naar school. Samen zorgen wij voor een afvalvrije school.
ALV en besteding ouderbijdrage
Vorige week maandagavond werd de ALV gehouden. Ondanks dat de opkomst relatief laag was hebben wij een
geode avond gehad. De penningmeester van de school, Willem van Ede, heeft precies laten zien waar de gelden
van de ouderraad aan zijn besteed. Wij kregen de vraag of school voor alle ouders duidelijk kan maken wat er met
de gelden van de vrijwillige ouderbijdrage gebeurt. In de bijlage bij deze nieuwsbrief ziet u op 1 a4-tje wat wij met
het geld doen.
Dit zijn diverse activiteiten die het voor de kinderen net allemaal wat leuker maken, de zogeheten ‘krenten in de
pap’. Uw ouderbijdrage wordt dan ook echt goed besteed. Binnenkort zult u van de penningmeester een brief
ontvangen met de vraag of uw ook voor dit schooljaar de vrijwillige ouderbijdrage weer wilt overmaken. Alvast
hartelijk dank.
De Vreedzame School
Afgelopen week is de hele school druk geweest met de eerste regel: 'We zijn zuinig op elkaar en
onze materialen'. Hier hebben wij met de hele school hard aan gewerkt. Komende week komt een
nieuwe regel aan bod: 'We praten netjes en aardig over en tegen elkaar'. We gaan extra letten op
het taalgebruik.
Heeft u de nieuwe Vreedzame Schoolborden al zien hangen? Deze hangen aan de muur van de
twee ingangen van de school. Zo weet ook u precies aan welke regel wij die week werken.

Openingsviering
Woensdag 5 september hebben wij
met alle kinderen een prachtige
openingsviering beleefd. Het thema
was ‘feest’. Deze feestelijke viering
stond in het teken van een
feestelijke start van dit schooljaar
waarin de LUSTRUMWEEK een
grote rol had. Daarnaast hebben wij
stil gestaan bij verschillende feesten
die worden gevierd in verschillende culturen. Het was een fijne, sfeervolle openingsviering.
Veel dank aan pastoor Nelleke Spiljard, Roland Passau, Natasja Koolen, Joke de Ruiter-Koster en natuurlijk ook de
catechese commissie vanuit school (juf Mechtild en juf Andrea).
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VOORUITBLIK OP DE AANKOMENDE MAAND
Schoolfotograaf
Op maandag 8 en dinsdag 9 oktober komt de schoolfotograaf weer langs. In de
bijlage bij deze nieuwsbrief leest u meer over de schoolfotograaf.
Nieuwe website
Op de achtergrond zijn wij druk bezig met het maken van een nieuwe website onder begeleiding van Basisonline.
Als alles mee zit zal de nieuwe website bij de start van het nieuwe kalenderjaar 2019 ‘de lucht in gaan’. Eén van de
functionaliteiten van het werken met deze nieuwe website is dat wij alle communicatie met u via het ouderportaal
laten verlopen.
Chromebooks en Ipads
Naast het ‘ontwerpen en vullen’ van een nieuwe website heeft onze ICT commissie een beleidsplan voor ICT
geschreven. Dit plan zal binnenkort op de MR vergadering en in het team besproken worden. Wij willen
chromebooks en Ipads/tablets gaan inzetten om kinderen verwerkingsopdrachten te laten maken en extra te
oefenen. Uiteraard zullen wij hierbij de nodige scholing nodig hebben. Deze wordt ingepland zodat wij
daadwerkelijk gedegen voorbereid de chromebooks/ipads kunnen inzetten in ons onderwijs. Wij verwachten rond
het nieuwe kalenderjaar een start te maken met het werken op chromebooks en Ipads/tablets.
Bibliotheek
Aankomende woensdag 26 september vanaf 14.30 tot 15.30 uur is er in de IDEA bibliotheek van Zeist een eerste
Kindercollege voor kinderen van 8-12 jaar.
De aftrap van het college wordt gedaan door Bert Konterman (oud profvoetballer) van de KNVB. De toegang tot het
kindercollege is gratis, maar de kinderen moeten zich aanmelden via www.ideacultuur.nl/kindercolleges
Agenda
24 september
26 september
26 september
26 september
1 oktober
3 oktober
5 oktober
5 oktober
8 oktober
9 oktober
10 oktober
10 oktober
11 oktober
15 oktober
17 oktober
18 oktober
19 oktober
19 oktober
20 t/m 28 okt.
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Kunst en Cultuur ‘muziek’ voor groepen 5, 6 en 6/7
Leerkrachten groepen 1 en 2 hebben studiedag, kinderen zijn vrij (zie ook kalender)
20.00 uur Vergadering ouderbetrokkenheid
Drempelonderzoek groep 8
Kunst en Cultuur ‘muziek’ voor groepen 5, 6 en 6/7
Start Kinderboekenweek ‘Vriendschap = Kom erbij!’
Dag van de leraar
Kunst en Cultuur ‘kinderboekenweek’ voor groepen 3 en 4
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
8.45 uur Koffieochtend
20.00 uur 1e ouderpanelbijeenkomst (betreffende ouder hebben uitnodiging ontvangen)
Schoolfotograaf, broertjes en zusjes
Verkiezingen leerlingenraad in de groepen 5 t/m 8
Studiemiddag voor leerkrachten na schooltijd, kinderen hebben gewoon school
20.00 uur MR vergadering
Afsluiting Kinderboekenweek
Handdruk 3
Herfstvakantie

