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ALGEMEEN
De laatste dagen voor de kerstvakantie zijn aangebroken. Op school is het gezellig, donker en sfeervol met alle
lampjes die branden. Natuurlijk wordt er nog gewerkt in de klassen maar regelmatig klinken er ook kerstliedjes en
kinderstemmen uit de lokalen en wordt er flink geoefend voor de kerstviering in de kerk op woensdag 19
december.
Wij blikken terug op een fijne eerste helft van het schooljaar waarin de kinderen en het team hard hebben
gewerkt.
Op maandagmiddag 7 januari na schooltijd zal het team weer een bijeenkomst volgen over coöperatief leren en
zoomen we in op het werken in teams (groepjes kinderen). Dit zal dan ook zichtbaar worden in de klassen.
Daarnaast blijven wij aandacht besteden aan de Vreedzame School en willen wij het actieve burgerschap en de
sociale integratie blijvend bevorderen. Wij willen op de Griffel een leefgemeenschap creëren waarin kinderen zich
veilig voelen, maar ook gehoord en gezien. De leerlingenraad die wij sinds dit schooljaar hebben is hierin een
mooie eerste stap om dit doel (onder andere) te bereiken. Om de Griffel zo in te richten dat er daadwerkelijk ook
meer van en met elkaar geleerd kan worden zal in de hal van de bovenbouw een leerplein gecreërd gaan worden.
Het eerste ontwerp is klaar en zal in de volgende leerlingenraad ook aan hen worden voorgelegd.
Naar verwachting zal voor de krokusvakantie de hal een metamorfose hebben ondergaan.
Niet alleen de binnenkant van het gebouw maar ook de buitenkant van het schoolgebouw zal onder handen
worden genomen. School is samen met de wijkmanager en gemeente in gesprek om het schoolplein te
vernieuwen. De leerlingenraad zal ook hierin een belangrijke taak krijgen, zij gaan namelijk meedenken over de
inrichting van het schoolplein.
Kortom: er staan nog veel onderwerpen op de agenda die worden opgepakt in 2019, maar eerst gaan we genieten
van een welverdiende vakantie.
Vanaf deze plaats wil ik ook u alvast fijne feestdagen toewensen en een mooi en gezond nieuwjaar.
In deze nieuwsbrief leest u tevens meer over:
- personeel
- terugblik sinterklaas
- terugblik kerst
- nieuwe website en ouderavond ouderportaal 24 januari 2019
- ontruimingsoefening
- Kids Award
- extra schoonmaken in de klassen
- intern begeleiders van de Griffel
- oproep voor penningmeester en ouder werkgroep ouderbetrokkenheid
- intern begeleiders
- de Vreedzame School
- Jumbo spaaractie
- gevonden voorwerpenbak

Hartelijke groet,
Linda Kroon
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TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN MAAND
Personeel
Juf Sam is inmiddels bevallen van een prachtige en gezonde zoon Luuk (ouders van groep 7/8
zijn uiteraard al op de hoogte gebracht). Wij wensen Sam en Rik alle geluk met hun zoon
Luuk. Eind maart zal juf Sam weer terugkomen van haar zwangerschapsverlof, maar voor die
tijd zal ze vast en zeker nog langskomen met Luuk zodat de klas haar zoontje ook kan bewonderen.
Juf Isolde is vorige week met verlof gegaan. Zij zal ongeveer half mei 2019 weer terugkomen. Wij wensen haar
succes met de laatste loodjes. Juf Mijke zal de schakelklas van juf Isolde gaan overnemen en juf Nikki zal de
vrijdagen zelf extra gaan werken. Fijn dat wij het op deze wijze intern de vervanging van Isolde hebben kunnen
oplossen.
Sinterklaas
Het was woensdag 5 december maar wat spannend of Sinterklaas en zijn Pieten nog zouden komen. Sinterklaas
had namelijk problemen met zijn voertuig en dat leverde flinke vertraging op. Gelukkig heeft Sinterklaas een
bakfiets kunnen lenen van voorbijgangers waardoor hij toch nog enigszins op tijd op de Griffel arriveerde. Onder
luid gezang van de kinderen werden Sint en zijn Pieten welkom geheten. Sinterklaas en
zijn Pieten zijn in alle groepen langsgeweest en getrakteerd op mooie liedjes, gedichten,
dansjes en knutsels van de kinderen. De hele ochtend is er genoten van het ‘gekke’ gedrag
van de Pieten en de grapjes van Sinterklaas.
Tot volgend jaar!
Dank aan alle ouders van de oudervereniging die weer
geholpen hebben het sinterklaasfeest tot een succes te
maken.

Kerstviering
Sinterklaas was nog maar net het land uit en het volgende feest diende zich alweer aan. In alle groepen is er in een
kort tijdsbestek veel geknutseld om de school in kerstsferen te brengen.
De groepen 5 t/m 8 hebben een aantal middagen groepsdoorbrekend geknutseld. Het waren gezellige en
creatieve middagen waarin o.a. hele mooie houten kerstbomen gemaakt zijn. De kinderen vonden het geweldig
om te doen!
Op woensdag 19 december vond in de ochtend de kerstviering in de kerk plaats. Met alle kinderen hebben wij de
geboorte van Jezus gevierd. Er was een heus kinderdoor dat zong onder leiding van juf Brit. Na het kerstverhaal
gespeeld te hebben waarin elke groep een rol had door middel van een lied sloten we de viering af met een
muzikaal optreden van Hamta, Fatima, Mickey en Sharan.
Wat een ongekend talent, super mooi gedaan allemaal.
De foto’s van de viering zullen wij in januari via het ouderportaal aan u
tonen (conform de AVG).
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Nieuwe website
Er wordt achter de schermen heel hard gewerkt om de nieuwe website te vullen zodat deze in januari 2019
daadwerkelijk ‘de lucht in kan’. Het wordt een mooie en informatieve website met veel informatie over de Griffel.
Alle beleidsdocumenten zijn bijgesteld, besproken en goedgekeurd door team en MR en krijgen ook een plek op
de website.
Zodra de website online gaat ontvangt u van ons een mailtje, zodat u deze kunt bekijken.
U heeft al eerder kunnen lezen dat wij de communicatie in januari (via de website) via het ouderportaal van de site,
gaan laten verlopen.
Omdat dit nieuw is voor u organiseren wij voor alle ouders een ouderavond op donderdagavond 24 januari van
18:45-20:00 uur.
Wij hopen op een hoge opkomst, alle informatie over de werkwijze van het ouderportaal, de AVG komen deze
avond aan bod en er is uiteraard gelegenheid voor het stellen van vragen.
Komt u ook? Graag even aanmelden bij de leerkracht van uw kind zodat wij weten op hoeveel ouders wij deze
avond kunnen rekenen.
Ontruimingsoefening
Op woensdagochtend 28 november hebben wij met de hele school een ontruimingsoefening gedaan. Binnen 2,5
minuut stonden alle kinderen en collega’s buiten op de juiste plek. Met het team hebben wij de ontruiming
uiteraard geëvalueerd. Op een paar kleine puntjes na (megafoon was niet goed te verstaan, de ehbo trommel was
niet mee naar buiten genomen maar stond nog binnen) is de ontruiming vlekkeloos verlopen.
Het ontruimingsplan is inmiddels volledig bijgesteld door de BHV’ers en zal ook in januari 2019 gepubliceerd
worden op de site.
Kids Award
Wat leuk om te lezen dat Duco Slooff uit groep 6 van de Griffel de Kids Award in de wacht heeft gesleept. Volgens
de jury legde Duco op een ‘artistieke manier een spinnenweb met dauwdruppels vast’. Ook namens de Griffel
gefeliciteerd Duco!
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Extra schoonmaken in de klassen
Vorige week is er een verzoek uit gegaan om samen met een aantal ouders de klassen schoon te maken. Deze
extra schoonmaakochtend voor de kerstvakantie is zeker niet in de plaats van de dagelijkse schoonmaak.
Het Schoonmaakbedrijf dat dagelijks onze school schoonmaakt maakt alleen geen kasten aan de binnenkant
schoon, sopt het speelgoed niet af en haalt niet wekelijks de kasten van de muren.
Extra schoon de vakantie in zodat we na de vakantie in een extra schoon lokaal terugkomen.
Dank aan alle ouders die hebben geholpen, heel fijn.
Intern begeleiders op de Griffel
In de vorige nieuwsbrief heeft het ook al gestaan en inmiddels weten ouders onze Intern
begeleiders steeds beter te vinden.
Wat is de taak van intern begeleiders?
Zij zetten de gehele zorgstructuur binnen de school op en coördineren deze. José de Jong en Esther Fontein zijn de
intern begeleider op onze school. 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
De afgelopen weken hebben alle kinderen van de Griffel poppetjes gemaakt welke rondom meerdere wereldbollen
komen te hangen. Deze worden in de week na de kerstvakantie opgehangen in de school.
Na de vakantie starten we schoolbreed met blok 3: we hebben oor voor elkaar.
Dit blok besteedt aandacht aan communicatie. Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen
van conflicten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de rol van misverstanden, het je kunnen verplaatsen en
inleven in een ander, actief luisteren en samenvatten.
Jumbo spaaractie
Op zaterdag 22 december zullen wij als school de prijs van de Jumbo spaaractie in ontvangst nemen. In de
eerstvolgende nieuwsbrief zullen wij u vertellen wat de prijs uiteindelijk is geworden.
Zoals u eerder heeft kunnen lezen heeft de leerlingenraad aangegeven de ‘bak voor de buitenspel materialen’ aan te
vullen met ballen en ander speelgoed.
Gevonden voorwerpenbak
Wij kunnen het ons soms nauwelijks voorstellen dat er thuis geen spullen gemist worden. Winterjassen, tassen,
sjaals, mutsen…….er ligt echt van alles in de gevonden voorwerpen bak in de grote hal. Mocht u dus iets missen,
kom gerust een kijkje nemen.
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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? Onze huidige
penningmeester blijft dit schooljaar nog aan en kan de nieuwe penningmeester hierdoor goed inwerken.
Heel graag hopen wij op een aanmelding. U kunt het aangeven bij de leerkracht van uw kind of de directeur.
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.
Kom jij ook meedoen op kerstavond in de Josephkerk?
Niets zo mooi om de Kerst mee te beginnen als een viering in een bomvolle, mooi versierde kerk op kerstavond!
Op 24 december om 18.00 uur hebben we daarom in de Josephkerk aan de Rozenstraat een viering met kerstspel.
Daar hebben we een flink koor voor nodig: kinderen, maar ook vaders, moeders, ooms, tantes, opa’s, oma’s: kom
gezellig mee doen!
En voor het kerstspel zijn we natuurlijk op zoek naar kinderen die b.v. Maria, Joseph, herbergier, herder, engel of
schaap willen spelen.
Vooraf gaan we natuurlijk flink oefenen:
Zingen:
maandag 10 en 17 december van 15.30 – 16.30 uur.
Zaterdag 22 december van 13.00 – 14.00 uur, ook voor de mensen die op de maandagen niet konden.
Toneelspelen:
Vrijdag 14 december van 15.30 – 16.30 uur.
Zaterdag 22 december van 14.00 – 15.00 uur.
Alle repetities in het parochiecentrum en de kerk in de Rozenstraat.
Geef je op bij:
Raquel Greeven: raquel_diaz_castillo@hotmail.com of Louise Janssen: louisejanssen@hccnet.n
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Kalender

Januari
9
10
16 - 17
24
24
28
29
Februari
6
7
11 - 12
11
20
22
25 februari – 1 maart

Koffieochtend van 08:45-9:45 uur
Vergadering ouderbetrokkenheid 20:00-21:30 uur
Adviesgesprekken groep 8
Studiemiddag, alle kinderen zijn vrij vanaf 12.20 uur
Ouderavond ouderportaal van 18:45-20:00 uur
Kunst&cultuur poppentheater voor de groepen 1 en 2
leerlingenraadvergadering
Koffieochtend van 08:45-9:45 uur
Rapporten groepen 1 t/m 7
10 minuten gesprekken
Informatieavond ouders Uitdaagklas 20:00 uur
Kunst&cultuur beelddichten voor de groepen 7 en 8
Carnaval (kinderen zijn gewone tijd uit!)
Krokusvakantie

Namens het team van de Griffel wensen wij u hele fijne
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar
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