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ALGEMEEN
Mijn eerste 100 dagen op de Griffel zitten er inmiddels op en terugblikkend op deze eerste drie maanden kan ik zeggen dat de
Griffel flink in beweging is.
Op het moment dat ik startte op de Griffel ben ik actief met ouders én team in gesprek gegaan. Ik heb dan ook zeer veel
informatie boven tafel gekregen door de diverse gesprekken die ik heb gevoerd tijdens de koffieochtenden,
ouderraadvergaderingen, MR vergaderingen, bijeenkomsten van de werkgroep ouderbetrokkenheid, ouderpanelgesprekken
etc.
Waardevolle informatie die wij als school graag willen oppakken. En als ik zie wat wij in een tijdsbestek van drie maanden
hebben opgepakt en uitgevoerd als school dan kan ik alleen maar heel trots zijn op de Griffel.
Samen met het team hebben wij de vaart er goed in en zullen wij er alles aan doen om de Griffel nog steviger op de kaart te
zetten.
Als er dan ook nog ouders zijn die zich spontaan aanbieden om mee te helpen (uitzoeken van kleutermaterialen tot het
meedenken over de ouderbetrokkenheid op school) dan mogen wij hier heel blij mee zijn, dank!
Nieuwsgierig naar alle zaken die wij hebben opgepakt in deze drie maanden? Zie hieronder ‘een greep uit de hoeveelheid’
onderwerpen die wij hebben uitgevoerd:
Van praktische informatie:
-steile helling op kleuterplein is nu goed te beklimmen door de aangebrachte boomstammen en leuning,
-groenvoorziening rondom de school en in de patio is flink onder handen genomen,
-hekwerk kleuterplein achter de twee keien geplaatst, zodat kleuters niet ineens het fietspad op kunnen lopen,
-aanschaffen nieuwe school shirts mét logo voor alle kinderen en begeleiders,
-aanschaffen materialen kleutergroepen in combinatie met het ontwikkelen van een rijke leeromgeving (o.a. houten huisjes)
-sanering wc’s bij de kleuters staat gepland begin 2019
-stoeptegels op het plein en gehele schoolplein zijn wij nog mee bezig
tot het meedenken met de inhoudelijke zaken op onze school (zie ook verslag van de werkgroep in deze nieuwsbrief):
-wekelijks informatie naar ouders mailen (de zogeheten weekmemo) vanuit alle groepen,
-werken met klassenouders in alle groepen en een avond voor de klassenouders georganiseerd,
-het beter afstemmen van werkzaamheden van de ouderraad en evenementencommissie met de school en vice versa,
-werken aan nieuwe website in combinatie met de AVG,
-voortzetten koffieochtenden,
-starten met ouderpanelgesprekken,
-invoeren van een leerlingenraad voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 in het kader van verhogen van democratie en
burgerschapsvorming (start na de herfstvakantie),
-verstevigen van de Vreedzame school, samen maken wij ‘de Griffel’,
-invoeren van startgesprekken volgend schooljaar (2019-2020) voor ouders én kinderen samen en het invoeren van
eindgesprekken (dit schooljaar) om overdracht direct goed af te stemmen met ouders. Hierover wordt later meer informatie
gegeven,
-openstellen ParnasSys voor ouders sinds september 2018,
-ontwerpen nieuwe website (begin 2019 gaat deze online),
-en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Er wordt op verschillende fronten zeer hard gewerkt, en daar mogen wij met zijn allen best trots op zijn en ook uitdragen!
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In deze nieuwsbrief leest u tevens meer over:
-terugblik studiedag
-kinderboekenweek, boekenmarkt én voorleeswedstrijd
-Jumbo spaaractie
-werkgroep ouderbetrokkenheid 3.0
-personele wijziging
-op tijd komen
-aanmelden broertjes/zusjes
-inlog ouderportaal ParnasSys
-intocht sinterklaas
-CJG
-stand van zaken website
-de Vreedzame School
Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsbrief. Wij horen het graag!
Hartelijke groet,
Linda Kroon

TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND
Terugblik eerste studiedag Coöperatief leren
Woensdagmiddag 17 oktober heeft het hele team onder leiding van een trainer van Bazalt een eerste uitgebreide kennismaking
met het coöperatief leren gemaakt. Er is, naast het verkrijgen van achtergrond kennis en theorie over het coöperatief leren, ook
veel praktische kennis gedeeld.
Waarom willen wij het coöperatief leren een plek geven in ons onderwijs op de Griffel?
Coöperatief leren verhoogt de actieve betrokkenheid van leerlingen omdat leerlingen allemaal een rol in het geheel krijgen. Er
wordt actief beroep gedaan op een ieder doordat er samenwerkingsvormen worden gebruikt. Hierdoor leren kinderen onder
andere omgaan met uitgestelde aandacht, dat elk kind een gelijkwaardige inbreng heeft en je van en met elkaar kunt leren.
Daarnaast zullen kinderen ook ervaren dat het leuk is om samen te werken, je mag praten/overleggen, bewegen en dan
tegelijkertijd ook leert en/of plezier maakt.
Het team heeft deze middag zelf verschillende coöperatieve werkvormen uitgeprobeerd. De komende weken gaan wij hier in de
praktijk verder mee oefenen. Eind november zullen alle klassen bezocht worden zodat de leerkrachten op de werkvloer
gecoacht worden. Als team trekken wij minimal twee schooljaren uit om het coöperatief leren vorm te gaan geven in school. Wij
vinden het belangrijk dat het coöperatief leren op een zorgvuldige en gedegen wijze een plek gaat krijgen in ons onderwijs.
Daarnaast sluit het gedachtegoed van coöperatief leren heel goed aan bij de Vreedzame School.

Kinderboekenweek, boekenmarkt én voorleeswedstrijd
Het blijft elk jaar opnieuw weer een feestje: de kinderboekenweek. Na een super leuke opening
werd de kinderboekenweek feestelijk geopend op woensdag 3 oktober. Het thema van dit jaar is:
‘vriendschap, kom erbij!’. Een mooi thema dat ook nog eens aansluit bij de lessen van de
Vreedzame School.
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Ruim een week hebben diverse kinderenboeken en leesactiviteiten centraal gestaan. Er is voorgelezen in diverse groepen, er is
een boekenmarkt gehouden en er is weer een voorleeswedstrijd voor de groepen 5 t/m 8 georganiseerd. Reuze spannend voor
de deelnemers, maar wat hebben de kinderen het goed gedaan!
Het was voor de jury bijna onmogelijk om een winnaar te kiezen, maar uiteindelijk heeft zij een keuze gemaakt.
De winnaars van de groepen 5 en 6 zijn geworden:
1e prijs voor Taiba uit groep 6
2e prijs voor Ishaq uit groep 6 (6/7)
gedeelde 3e prijs voor Delivio en Lina uit groep 5
De winnaars van de groepen 7 en 8 waren:
1e prijs voor Mickey uit groep 8
1e prijs voor Nisrine uit groep 7 (7/8)
2e prijs voor Houda uit groep 8
2e prijs voor Nisrine uit groep 7 (6/7)
Mickey mag de Griffel vertegenwoordigen tijdens de nationale voorleeswedstrijd.
Taiba (groep 6) en Nisrine (groep 7 van 7/8) mogen voorlezen in de kerk tijdens de
kerstviering.
Het was een geslaagde week waarin heel veel plezier beleefd is aan verschillende soorten boeken en verhalen.
Jumbo spaaractie
Vorige week is de Griffel toch nog aangehaakt bij de Jumbo scholen spaaractie. Deze Jumbo spaar
actie is een lokale actie. Per €10,- aan boodschappen ontvang je als school één schoolpunt.
Na de eerste week heeft onze school al 106 punten verzameld, super! Spaart u de komende weken
ook nog met ons mee? De actie duurt nog tot 20 november aanstaande.
U kunt uw spaarcodes zelf invoeren via de computer of de speciale app, maar ook inleveren bij de
leerkracht van uw kind of deponeren in de spaarbox die in de hal van de school staat. Het geld dat
wij bij elkaar krijgen willen wij graag besteden aan klein en groot ondersteunend materiaal voor de
kinderen.
Alvast bedankt voor het mee sparen.
Werkgroep Ouderbetrokkenheid
Sinds vorig schooljaar is de Werkgroep Ouderbetrokkenheid opgestart met als doel de samenwerking tussen ouders,
leerkrachten, leerlingen en school te verbeteren. De werkgroep bestaat uit een aantal ouders, een aantal leerkrachten en de
directeur Linda. Aan de hand van het concept 'Ouderbetrokkenheid 3.0' wordt bekeken bij welke criteria we al goed op weg zijn
en waar we nog kunnen verbeteren. Daaruit zijn een aantal doelen vastgesteld voor dit schooljaar:
-Wekelijkse mail vanuit de leerkracht naar de ouders met daarin de actuele zaken van afgelopen en komende periode
-Kinderen betrekken bij de start- en eindgesprekken. Deze zijn de vervanging voor de (omgekeerde) 10-minutengesprekken.
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-Opzetten leerlingenraad
-Starten met Ouderpanelgesprekken
-Informatie in ParnasSys (leerling-volgsysteem) openstellen voor ouders
-Klassenouders nauwer laten samenwerken met de leerkrachten
Zoals u kunt zien zijn er al veel stappen gezet in de uitvoering, maar er zullen er nog meer volgen!
De werkgroep kan nog 1 of 2 ouders gebruiken als versterking. Mocht U interesse hebben om hieraan deel te nemen, neem dan
gerust contact op met Linda Kroon.
Namens de oudergeleding in de Werkgroep Ouderbetrokkenheid,
Corina en Chantal
Personele wijziging in verband met zwangerschapsverlof
Wij zijn heel blij te melden dat wij twee nieuwe, enthousiaste invalleerkrachten hebben gevonden die
samen het zwangerschapsverlof van juf Sam zullen gaan invullen. Na de herfstvakantie zullen Zuhal
Culdur (maandag t/m woensdag) en Mijke van Leeuwen (donderdag en vrijdag) de leerkrachten van groep
7/8 zijn tot eind maart 2019.
Juf Sam zal met ingang van vrijdag 9 november gaan genieten van haar zwangerschapsverlof. De twee
weken na de herfstvakantie zal zij gebruiken voor het goed overdragen van alle leerlingen aan de nieuwe
leerkrachten en zal Sam de onderwijskundige rapporten in orde maken. Zowel juf Zuhal en juf Mijke
hebben al kennis gemaakt met de groep. De kinderen en beide leerkrachten waren erg enthousiast.
Wij wensen Zuhal en Mijke veel werkplezier in de groep en wensen juf Sam alvast een heel fijn zwangerschapsverlof toe.
Dag van de leraar
Op vrijdag 5 oktober zijn de collega’s van de Griffel in het zonnetje gezet vanwege de ‘dag van de leraar’. Met een klein
presentje en wat lekkers heeft directie en bestuur uitgesproken zeer trots te zijn op alle medewerkers. Wat fijn dat jullie
samen het team van de Griffel vormen!

Huisjes groepen 1 en 2
Mocht u het nog niet gezien hebben…….in de drie
kleutergroepen staan prachtige houten huizen in de
poppenhoek. Zeer fraai vormgegeven en erg aantrekkelijk
voor de kinderen. Ondanks dat de huisjes nog niet
geschilderd zijn en nog geen dak hebben, spelen én
ontdekken de kinderen al veel moois in de hernieuwde
poppenhoek. Wij streven ernaar de huisjes op korte termijn
af te maken.

Op tijd beginnen
Helaas gebeurt het dagelijks dat er een behoorlijk aantal kinderen te laat op school komt. Als kinderen te laat in de klas
komen verstoort dit de les, de leerkracht is immers al begonnen. Daarnaast is het voor de te laat komers ook niet prettig want
zij missen belangrijke informatie bij de start van de dag. Graag zou ik u dan ook willen vragen hierop te letten en uw kind(eren)
op tijd op school te brengen.
De schooldeur van de groepen 1 en 2 gaat open om 8.30 uur zodat u nog even met uw kind in de klas
een boekje kunt lezen en/of een spelletje kunt spelen. Zij starten met de les om 8.45 uur.
De schooldeuren van de groepen 3 t/m 8 gaan om 8.40 uur open. De lessen starten om 8.45 uur.

Aanmelden broertjes en zusjes
Mocht u uw kind willen aanmelden op onze school, wacht daar dan niet te lang mee. Sommige leerjaren zitten namelijk vol.
Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan om uiterlijk rond de leeftijd van twee jaar uw kind aan te melden. Het is
namelijk niet zo dat broertjes en zusjes automatisch een plekje hebben op school. Elk kind moet apart worden aangemeld.
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Inlog ouderportaal van ParnasSys
Ongeveer een maand geleden heeft u een inlogcode ontvangen om in te kunnen loggen in het ouderportaal van ParnasSys
(ons administratiesysteem waarin wij alle gegevens van de leerlingen bewaren).
Waarom ParnasSys openstellen?
Wij denken dat het goed is wanneer u als ouder inzage heeft in de gegevens (het dossier) van uw eigen kind(eren).
Niet als vervanging van de persoonlijke contacten of huidige wijze van informeren/communiceren, maar als aanvulling. Wij
kunnen de gegevens van uw eigen kind(eren) die in ParnasSys staan hierdoor nog intensiever met u delen en u kunt thuis op
uw gemak nog eens een gespreksnotitie teruglezen.
Helaas is het versturen van inloggegevens vanuit ParnasSys niet in één keer goed gegaan. Een groot aantal ouders heeft wel de
inloggegevens ontvangen, maar een flink aantal ouders helaas niet. ParnasSys kon ons niet vertellen waardoor deze fout wordt
veroorzaakt in het systeem. Inmiddels hebben wij opnieuw diverse inloggegevens gemaild. Mocht u onverhoopt nog geen
inloggegevens hebben ontvangen, laat het ons dan weten.
Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk alsnog alle ouders van inloggegevens te voorzien.
Schoolfotograaf
Op maandag 8, dinsdag 9 oktober en donderdag 11 oktober is de schoolfotograaf langs geweest om de kinderen te
fotograferen. Zodra wij de informatie ontvangen van de schoolfotograaf, waarin wordt toegelicht hoe u de foto’s kunt
bestellen, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

VOORUITBLIK OP DE AANKOMENDE MAAND
Intocht sinterklaas
De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar op zaterdag 17 november 2018 en dat
zal zijn in de Noord-Hollandse gemeente Zaanstad.
Natuurlijk komt Sinterklaas ook dit jaar weer langs op de Griffel. Op woensdag 5
december verwachten wij hem op onze school. Deze gehele ochtend zal uiteraard in
het teken staan van Sint en zijn pieten.
Wie o wie kan ons helpen? Wij zoeken nog een bakfiets die wij even mogen lenen op 5 december.
Graag even doorgeven aan de leerkracht van je kind als je een bakfiets te leen hebt.
Heel hartelijk dank alvast namens de sintcommissie.
CJG
Na de herfstvakantie zal Nienke elke maandagmiddag voor opvoedkundige vraagstukken in de school aanwezig zijn. Zij stelt
zichzelf graag even voor:
Ik ben Nienke Walstra van het centrum Jeugd en Gezin Zeist en ben sinds 1 jaar betrokken bij deze school.
Ik kan met jullie meedenken als er zorgen zijn rondom je kind. Dat kunnen kleine of grote zorgen zijn. Soms sluit ik ook aan bij
zorggesprekken op school. Na de herfstvakantie zal ik elke maandagmiddag van 13.00 tot 14.45 uur aanwezig in de hal bij de
groepen 5,6,7, 8
Loopt u gerust langs om kennis te maken met mij en vragen te stellen. Samen kunnen we dan kijken wat er nodig is en hoe we
de hulp kunnen inschakelen. We zoeken dan even een rustige plek in de school, maar kunnen ook een gesprek plannen op een
ander tijdstip.
Voorbeelden waar ik mee kan helpen zijn:
mijn kind slaapt zo slecht,
mijn kind wordt gepest,
mijn kind moet misschien naar een andere school, hoe vertel ik dat aan mijn kind?
mijn kind snapt dingen niet goed,
mijn kind luistert niet naar mij,
mijn kinderen maken veel ruzie samen.
Ik vind het als ouder moeilijk hoe ik hier mee om moet gaan, heb opvoedvragen.
Ik kan dan met jullie meedenken welke hulp er zou kunnen zijn en hoe je die dan kunt inzetten.
Soms zal er dan wel iemand anders die hulp verlenen, maar ik ben dan de eerste opstap.
U kunt mij ook mailen.
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Hartelijke groet Nienke Walstra
N.walstra@cjgzeist.nl Werkdagen ma,di en do

Nieuwe website
Zoals al eerder verteld zijn wij bezig met het ontwerpen van een nieuwe website. Samen met Basisonline zijn de eerste
stappen gezet, foto’s aangeleverd en zullen wij volgende maand het eerste ‘concept ontwerp’ ontvangen.
Het streven is nog steeds de nieuwe website bij de start van het kalenderjaar 2019 ‘de lucht in te laten gaan’.
Eén van de functionaliteiten van het werken met deze nieuwe website is dat wij alle communicatie via het ouderportaal van de
website zullen laten verlopen. Het team zal hierover in november een nascholingsmiddag krijgen, zodat wij precies weten hoe
ouderportaal van de website werkt.
Waarom werken met twee ouderportalen? Zowel ParnasSys als de website werken met een ouderportaal. Wat is dan het
verschil tussen beide ouderportalen?
Het ouderportaal van ParnasSys (dat onlangs is opengesteld voor u) zullen wij gebruiken voor het delen van informatie over
de ontwikkeling (cognitieve en de sociaal en emotionele ontwikkeling) van uw kind.
Het ouderportaal van de nieuwe website zullen wij gebruiken voor alle communicatie met u.

Chromebooks en Ipads
Het ICT beleidsplan is inmiddels naar ons bestuur en bovenschools ICT’er gestuurd en ligt voor ter goedkeuring in verband
met het aanschaffen van cromebooks en Ipads/tablets. Naar verwachting zullen wij rond het nieuwe kalenderjaar een start
maken met het inzetten van deze verschillende divices in ons onderwijs.

De Vreedzame School
Elke week kunt u in de weekmemo lezen aan welke regel/afspraak van de Vreedzame School wij die
week gewerkt hebben of gaan werken. Na evaluatie over het schoolbreed actief samenwerken aan de
Vreedzame School kunnen wij zeggen dat wij merken dat kinderen het steeds beter oppakken en
uitproberen in de praktijk. Dit betekent niet dat wij nu minder aandacht besteden aan de Vreedzame
School en omgang met elkaar. Het gaat namelijk ook heus nog weleens mis. Bijvoorbeeld wanneer
kinderen een ruzie niet op de manier oplossen zoals wij dat willen. Kinderen moeten dit leren en dat
vraagt nu eenmaal om continue aandacht. Pas na veel herhaling en oefening maken kinderen zich
nieuwe gedrag eigen.
Wij merken dat het een zeer positieve uitwerking heeft als ouders thuis met hun kind in gesprek gaan over de Vreedzame
School. Heel fijn als u dit al doet en mocht u dit nog niet doen? Vraag er eens naar bij uw kind, hij/zij kan er u vast het een en
ander over vertellen.

Kalender
22 t/m 26 oktober
30 oktober
5 november
9 november

Herfstvakantie
Eerste leerlingenraad vergadering
Vergadering werkgroep ouderbetrokkenheid 3.0
Koffieochtend

17 november
19 november

Landelijke aankomst Sinterklaas
Studiemiddag, alle kinderen zijn de middag vrij
vanaf 12.20 uur

23 november

Handdruk 4

26 en 27 november

10 minuten gesprekken
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Een hele fijne herfstvakantie en
tot maandag 20 oktober.
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