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ALGEMEEN
De bomen zijn zo goed als kaal, de koude doet zijn intrude en het is aan het einde van de middag al donker. Kinderen die op de
fiets naar school gaan zullen de verlichting weer hard nodig hebben om goed zichtbaar te zijn voor de auto’s en andere
weggebruikers. De mutsen, sjaals en handschoenen kunnen weer aan.
De komende weken tot aan de kerstvakantie staan natuurlijk voor een groot gedeelte uit de voorbereidingen naar het
Sinterklaasfeest en de Kerstviering. Echter, er staat ook nog een hoop andere activiteiten op het programma. In deze
nieuwsbrief leest u meer over de verschillende activiteiten en ontwikkelingen op de Griffel.
In deze nieuwsbrief leest u tevens meer over:
-intern begeleiders
-terugblik studiedag
-leerlingenraad
-schoolfotograaf
-oproep voor penningmeester en ouder werkgroep ouderbetrokkenheid
-Jumbo spaaractie
-Sinterklaas
-op tijd komen
-aanmelden broertjes/zusjes
-de Vreedzame School
-CJG
-Gebruikt speelgoed

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsbrief. Wij horen het graag!
Hartelijke groet,
Linda Kroon
TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND
Intern begeleiders op de Griffel
Intern begeleiders zetten de gehele zorgstructuur binnen een school op en coördineren deze. Ook op de Griffel hebben wij
intern begeleiders. Dit zijn José de Jong en Esther Fontein. Zij zijn naast het opzetten en coördineren van de zorgstructuur ook
inhoudelijk betrokken bij de onderwijskundige vernieuwingen. Daarnaast worden er jaarlijks meerdere gesprekken gevoerd
tussen de intern begeleiders en leerkrachten over de gehele ontwikkeling van een leerling. Leerkrachten kunnen vragen stellen,
overleggen en om advies vragen. De intern begeleiders monitoren op deze wijze niet alleen de ontwikkeling van de school, de
groepen maar ook elke individuele leerling.
Regelmatig schuiven José en Esther aan bij gesprekken met ouders en leerkrachten.
Wilt u zelf een keer mailen of om advies vragen?
José heeft de groepen 1-2 B, 3, 5, 6 en 8 onder haar hoede en Esther de groepen 1-2 A, 1-2 C, 4, 6-7 en 7-8.
j.dejong@bsdegriffel.nl
e.fontein@bsdegriffel.nl

De Vreedzame School
Vanaf de start van het schooljaar hebben wij schoolbreed de afspraak om dagelijks actief met Vreedzaam bezig te zijn. Dit
gebeurt in de vorm van lessen uit de Vreedzame School, maar vooral in de wijze waarop wij de kinderen aanspreken en hen
leren dat wij onderling op een vreedzame manier met elkaar om moeten gaan. We zijn inmiddels een aantal maanden verder en
wij zien dat de ‘Vreedzame taal’ in de school steeds beter te zien en voelen is.
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Door met elkaar de regels en afspraken na te leven maar vooral ook door samen in gesprek te gaan én blijven ervaren kinderen
dat het prettig is om op een vreedzame wijze met elkaar om te gaan. De komende weken willen wij schoolbreed kinderen
‘groepsdoorbroken’ (alle kinderen door elkaar) aan een knutselopdracht laten werken die in het teken staat van één van de
regels uit de Vreedzame School ‘iedereen mag er zijn en hoort erbij’.
Hierdoor zijn we ook weer even op een andere manier met Vreedzaam bezig, dit houdt ons scherp en maakt het tevens
afwisselend voor de kinderen.

Terugblik studiemiddag maandag 19 november
Maandagmiddag hebben de groepen 1 en 2 LOGO 3000 verder uitgewerkt om de implementatie goed te blijven monitoren.
LOGO 3000 is de methode die wij in de kleutergroepen gebruiken waarmee wij binnen de bestaande thema’s alle kinderen veel
extra woorden aanbieden. Aansluitend bij de natuurlijke taalverwerving.
De leerkrachten hebben de lessen uitgewerkt, de planning afgerond en natuurlijk geëvalueerd hoe het werken met LOGO 3000
tot nu toe gaat. Tevens zijn de leerkrachten van groep 1 en 2 op donderdag 15 november gecoacht op de werkvloer door een
trainer van LOGO 3000. Door een trainer te laten coachen ín de klas wordt er direct feedback gegeven aan de leerkracht zodat
er bijstellingen kunnen worden gemaakt op dat moment. Een krachtig middel om te leren!
De groepen 3 tot en met 8 hebben verschillende coöperatieve werkvormen (structuren) uitgewerkt en besproken met elkaar. In
de week van 26 november zullen namelijk alle groepen (ook de kleutergroepen) bezocht worden door de coach van BAZALT,
directie en intern begeleiders van de Griffel. Ook hier vindt coaching op de werkvloer plaats en kunnen leerkrachten aan de
coach van BAZALT vragen om dingen voor te doen en krijgen zij adviezen en tips. Samen leren van elkaar is hierdoor niet alleen
een ‘kreet’ maar passen wij dit daadwerkelijk toe in de praktijk. In de vorige nieuwsbrief heeft meer informatie gestaan over het
coöperatief leren en waarom wij hiermee graag willen gaan werken op school. Lees u gerust nog eens terug of kom binnen als u
een vraag heeft.
Het laatste deel van de middag heeft het gehele team scholing gevolgd over het werken met het ouderportaal via de nieuwe
website. Dit is belangrijk omdat wij straks in januari 2019 met de nieuwe website gaan werken en wij dus van tevoren moeten
weten hoe het werkt. De website is nu qua ontwerp zo goed als klaar en gaan wij de komende weken gebruiken om deze te
vullen. Het was een volle maar leerzame middag!
Leerlingenraad
Op 30 oktober heeft de nieuwe leerlingenraad van de Griffel voor het eerst vergaderd.
De leerlingenraad van de Griffel bestaat uit klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8 die nadenken en meebeslissen
over activiteiten en wensen die zij zelf aandragen voor onze school. Zij vertegenwoordigen hierbij de mening en ideeën van de
leerlingen op school. Amir (7/8), Yousef (5), Hamza (6/7), Jamie (6) en Rafael (8) zijn de leerlingen die in de leerlingenraad zitten.
Het was best even spannend, want wat zouden we allemaal gaan bespreken. Al snel kwamen diverse ideeen en wensen over
tafel.
Waarom een leerlingenraad?
Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier op school en bij het leren kan toenemen. Wij willen onze
leerlingen actief betrekken bij de inrichting van ons onderwijs. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt. De
leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen voor de school om er iets mee te
doen.
Daarnaast geeft de leerlingenraad invulling aan actief burgerschap. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen
leerlingen op een democratische wijze deelnemen aan en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen worden zo
verantwoordelijke burgers die actief deelnemen aan het verbeteren van hun omgeving.
Leerlingen leren:
- een eigen mening te vormen
- ideeën en meningen te verwoorden en te beargumenteren
- door middel van discussiëren een oplossing te zoeken
- actief luisteren
- te overleggen en samen te werken
- elkaars mening te respecteren
- eigen verantwoordelijkheid te nemen
- zichzelf te presenteren
- op speelse wijze de werking van democratie
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- om actief deel te nemen aan onze maatschappij
- zich te motiveren voor school en omgeving
Het was een mooie bijeenkomst waarin veel ideeen zijn geopperd. Voor de komende maanden zal de leerlingenraad zich in
samenwerking met school, richten op:
-inrichting hal (meedenken met nieuwe ontwerp)
-meedenken met de inrichting van het schoolplein dat vernieuwd gaat worden de komende twee schooljaren
-meer buitenspelmaterialen in de speelkliko’s (ballen, paardentuigjes, touwen etc.)
-werken met chromebooks is een grote wens, waarop school al kon aangeven hiermee bezig te zijn
Daarnaast gaven de leerlingen aan dat de Vreedzame School goed werkt maar dat ze nog wel meer met Vreedzaam willen
doen.
Wij zullen u op de hoogte houden van de vorderingen! De volgende leerlingenraad vergadering staat gepland op dinsdag 4
december.

Jumbo spaaractie
Zoals u weet doet de Griffel mee met de Jumbo scholen spaaractie. Inmiddels is de spaaractie
afgelopen en heeft de Griffel 1551 punten opgehaald. Zoals u heeft kunnen lezen heeft de
leerlingenraad aangegeven de ‘bak voor de buitenspel materialen’ aan te vullen met ballen en ander
speelgoed. Wij zullen dit dan ook gaan aanschaffen van het geld dat is opgehaald met deze actie.
Wij willen iedereen die heeft mee gespaard heel hartelijk bedanken.

Bibliotheek Zeist Kindercollege
Op woensdag 28 november van 14.30-15.30 uur is het derde Kindercollege voor kinderen van 8-12 jaar in de Idea bibliotheek in
Zeist. Dit keer is het onderwerp : De weg die een boterham aflegt door je lichaam en uiteindelijk als poep naar buiten komt.
De toegang is gratis, maar kinderen moeten zich aanmelden via www.ideacultuur.nl/kindercolleges.

In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u de precieze invulling van dit kindercollege nalezen.

Op tijd beginnen
In de vorige nieuwsbrief heeft er ook al een stukje gestaan over het op tijd komen. Helaas komen er nog
steeds dagelijks ouders en kinderen te laat op school.
Het is echt storend als kinderen te laat komen. Zij missen belangrijke onderwijstijd maar het stoort ook
de kinderen die wel op tijd in de klas zijn.
Heel graag uw aandacht weer voor het op tijd op school komen.
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 8.50 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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Schoolfotograaf
Alweer ruim een maand geleden is de schoolfotograaf op onze school geweest. Vorige week heeft u
via uw kind een kaartje ontvangen met de inlogcode. Hiermee kunt u de foto’s bekijken. Mocht u nu
nog vragen hebben over de schoolfoto’s dan kunt u het beste rechtstreeks mailen naar
vragen@sgoolfotografie.nl. Zij antwoorden snel op al uw vragen.

Intocht sinterklaas
Wat fijn dat Sint heeft ons laten weten dat hij ook dit jaar de Griffel weer komt bezoeken op woensdag 5 december. De
kinderen kijken er alweer erg naar uit!
We volgen dit jaar het Sinterklaasjournaal. Het Sinterklaasjournaal wordt elke dag uitgezonden vanaf maandag 12 november
om 18.00 uur op NPO Zapp. Het is echter niet nodig elke avond ‘verplicht’ het Sinterklaasjournaal te kijken. Op school wordt
regelmatig met de kinderen naar het Sinterklaasjournaal gekeken op een geschikt moment.
Omdat er altijd veel activiteiten plaatsvinden in de aanloop naar het Sinterklaasfeest op 5 december zetten wij de verschillende
data graag nog even voor u op een rijtje:
19 november: de kinderen van de groepen 5 t/m 8 trekken lootjes
27 november: de kinderen van de groepen 1 t/m 8 zetten hun schoen
28 november: de kinderen van de groepen 1 t/m 8 zien dat de rommelpieten zijn langs geweest en krijgen een schoencadeautje
(groepen 1 t/m 4) of iets lekkers (groepen 5 t/m 8)
Pietenochtend voor de groepen 1 en 2.
4 december: de kinderen van de groepen 5 t/m 8 nemen hun surprise mee naar school in een vuilniszak (gedicht + naam van
kind voor wie de surprise is op envelop schrijven en op vuilniszak plakken)
De leerkrachten zorgen ervoor dat de surprises pas woensdagochtend uitgepakt staan in de klas zodat alle kinderen ze dan
kunnen bewonderen.
5 december: Sint en zijn Pieten komen aan rond 8.45 uur aan op het bovenbouwplein. Na de gezamenlijke ontvangst van
Sinterklaas en zijn pieten gaan de kinderen weer naar binnen om het feest verder te vieren.
Ouders zijn woensdagochtend 5 december van harte welkom om te kijken naar de aankomst van Sint en zijn Pieten. Graag
plaatsnemen achter de kinderen, zodat de kinderen goed zicht hebben op de aankomst van
Sinterklaas.
Namens de Sint- en feestcommissie wensen wij u én de kinderen een heel vrolijke en gezellige
Sinterklaastijd toe!
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VOORUITBLIK OP DE AANKOMENDE MAAND
Oproep penningmeester voor de Ouderraad en ouders voor de werkgroep ouderbetrokkenheid
Graag doen wij een oproep voor een nieuwe penningmeester voor onze Ouderraad. Samen met de voorzitter en secretaris
vormt de pennigmeester het ‘bestuur’ van de Ouderraad. De taken van een pennigmeester bestaan uit het beheren van de
financiën van de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast bepaalt de penningmeester of de plannen die de Ouderraad en school
hebben fincieel haalbaar zijn. Een belangrijke maar zeker ook heel dankbare taak! De ouderbijdrage is namelijk voor de
kinderen direct voelbaar en zijn de zogeheten ‘krenten in de pap’.
Welke ouder zou deze belangrijke taak van onze huidige penningmeester willen overnemen?
Daarnaast zijn wij ook nog op zoek naar een aantal ouders die willen aansluiten bij de werkgroep ouderbetrokkenheid 3.0
Op 10 januari 2019 hebben wij weer een vergadering gepland staan van 20.00-21.30 uur op school. Mocht u nieuwsgierig zijn
hoe zo’n vergadering verloopt en waarover wij het hebben? U bent van harte welkom!
Kerstviering
In deze nieuwsbrief geven wij alvast beknopt informatie over de kerstviering.
Op woensdag 19 december vindt de jaarlijkse kerstviering op de Griffel plaats.
Van 11.00-12.00 uur zal de viering in de kerk plaatsvinden en van 17.30-19.00 uur het kerstdiner
in de groepen. Voor deze splitsing in viering in de kerk en het kerstdiner is bewust gekozen
omdat wij het voor de kinderen een te lange ‘zit’ vinden om beide viermomenten achter elkaar
te zetten.
Na de Sinterklaasviering zult u uiteraard meer informatie ontvangen van onze kerstcommissie.

Gebruikt speelgoed
Mocht u thuis nog speelgoed (in goede staat) hebben dat niet meer gebruikt dan zou u ons daar erg blij mee maken.
Wij zullen kijken welk speelgoed te gebruiken is in de groepen en welk speelgoed eventueel verkocht kan worden. Van de
opbrengst zullen wij dan weer nieuw speelgoed aanschaffen voor de kinderen. Wij denken voornamelijk aan speelgoed voor
de onderbouwgroepen zoals complete puzzels, Lego, Playmobiel, kapla, auto’s etc. maar ook gezelsschapsspellen zijn zeer
welkom.
U kunt het speelgoed inleveren bij de leerkracht van uw kind.
CJG
Na de herfstvakantie is Nienke Walstra elke maandagmiddag voor opvoedkundige vraagstukken in de school aanwezig. De
afgelopen maandagen heeft een aantal ouders Nienke al gevonden, heel fijn. Mocht u ook vragen hebben over de opvoeding,
loop dan gerust eens binnen om kennis te maken met Nienke en uw vragen te stellen.
U kunt Nienke ook mailen op N.walstra@cjgzeist.nl
Kalender
23 november
26 t/m 28 november
27 november
28 november
4 december
4 december
5 december
12 december
19 december
20 december
20 december
21 december
21 december
21 december
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Handdruk 4
10 minuten gesprekken
Schoen zetten voor kinderen van de groepen 1 t/m 8
Rommelpieten
2e leerlingenraad vergadering
Surprise mee naar school voor groepen 5 t/m 8
Sinterklaasfeest
Koffieochtend om 8.45 uur
Kerstviering (precieze details volgen)
Groepen 1 t/m 8 uurtje later op school 9.30 uur
Groepen 8 rapport mee naar huis
Schoonmaakochtend samen met ouders
Handdruk 5
Start kerstvakantie om 12.20 uur
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