Nieuwsbulletin basisschool De Grienden donderdag 23 februari 2017
Beste ouders/verzorgers,
De nieuwsbrief van februari verschijnt een week later dan gepland. Maar we
hadden er een goede reden voor, we krijgen namelijk een nieuwe directeur!
Voor velen van u is hij geen onbekende: René Luijten wordt met ingang van 1
april onze nieuwe directeur. U leest er meer over in de brief van het bestuur van
Stichting De Waarden, die u direct onder deze inleiding aantreft.
Behalve het nieuws over de komst van René vragen we ook graag uw aandacht
voor de schoolregel van de maand, een bericht van de Oudercommissie over
Vaderdag en diverse andere interessante onderwerpen. Tot slot maken we
graag van de gelegenheid gebruik u een plezierige carnaval en/of een prettige
voorjaarsvakantie toe te wensen!
Leiding en leerkrachten basisschool De Grienden
_______________________________________________________________
Beste ouders/verzorgers,
Omdat Stichting De Waarden, in verband met de ontwikkeling die de
organisatie doormaakt, nog niet wilde overgaan tot definitieve invulling van
het directeurschap van IBS De Grienden, heeft de heer Johan Vos vanaf vorig schooljaar
tot heden op basis van waarneming werkzaamheden verricht als directeur van IBS De
Grienden.
Na een interne sollicitatieprocedure, waarbij ook de MR van de school is betrokken, is nu
bekend wie de functie van directeur definitief gaat invullen. Ik ben dan ook erg blij dat ik
u kan meedelen dat de heer René Luijten de nieuwe directeur van IBS De Grienden
wordt. Voor menigeen zal René geen onbekende zijn, omdat hij destijds betrokken was
bij de fusie van RKBS Willibrordus met CBS ‘t Rietland. René is momenteel directeur van
IBS De Schittering in Hooge Zwaluwe en gaat deze functie vanaf 1 april a.s. combineren
met het directeurschap van IBS De Grienden.
Johan gaat vanuit het bestuurskantoor zijn taken als beleidsadviseur Onderwijs weer
oppakken en blijft daarnaast directeur van RKBS Maria in Langeweg.
Ik heb er alle vertrouwen in dat IBS De Grienden met René de juiste directeur heeft
gevonden en wens alle betrokkenen veel succes met het verwezenlijken van de ambities
van de school.
Tot slot wil ik Johan heel hartelijk bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid bij de
school.
Met vriendelijke groet,
Dr. Lucienne Hoogwerf
Bestuurder stichting De Waarden

Halen en brengen bij de gymzaal
Er zijn wegwerkzaamheden bij de gymzaal, waardoor gevaarlijke situaties kunnen
ontstaan. Wees hier alert op als u uw kind wegbrengt en/of ophaalt.

Schoolregel van de maand:
‘Liegen vinden we niet fijn, we moeten altijd eerlijk zijn’
Deze maand besteden we schoolbreed aandacht aan de regel: ‘Liegen vinden we
niet fijn, we moeten altijd eerlijk zijn’. We willen de kinderen ervan bewust
maken dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag. U kunt ons hierbij
helpen door de regel thuis ook te bespreken en eventueel uit te voeren.
In januari is er veel aandacht besteed aan de rust binnen de school. De deuren van de
klas gaan om 08.30 uur dicht. We merken dat steeds vaker alle kinderen dan binnen zijn.
Op de gang van de bovenverdieping is meer rust, doordat er stil en zelfstandig gewerkt
wordt. Het werken op de computers blijft een aandachtspunt: je gebruikt je oortjes; heb
je die niet, dan gaat het volume uit. In de pannakooi wordt steeds beter gevoetbald. Wel
is het belangrijk om te blijven letten op de juiste technische manier van voetballen.
Tevens vinden kinderen het nog lastig om uit de buurt van de sloot te blijven.
Deze afspraken blijven ook in februari nog belangrijk!

Graag nogmaals uw aandacht voor de rapportgesprekken
Zoals wij u vrijdag 10 februari al via de mail lieten weten, ontvangen de
kinderen van groep 1 t/m 7 op donderdag 16 maart hun rapport. Op maandag
20 en dinsdag 21 maart vinden vervolgens de rapportgesprekken plaats.
Lees voor de precieze details de mail van 10 februari goed door. Hierin staat ook hoe u
een voorkeur voor een dag(deel) kunt aangeven. Wij ontvangen uw voorkeurswens
graag vóór vrijdag 24 februari.
Rapport(gesprek) groep 8
De kinderen van groep 8 ontvangen hun rapport op donderdag 6 april. Ouders ontvangen
dan van de leerkrachten meer informatie.

Mindfulness voor het jonge kind
De leerkrachten van De Grienden blijven zich persoonlijk
ontwikkelen. Zo heeft juf Femke van groep 4a de cursus
mindfulness voor het jonge kind afgerond. Mindfulness is
een techniek om met aandacht te (leren) leven.
Mindfulness is aandachtstraining; in de klas ervaren de kinderen
van groep 4a hoe zij kunnen omgaan met hun aandacht, hun
concentratie en dat ze zich daarin kunnen trainen. Ze leren dat
ze niet altijd hoeven te reageren op alles wat ze ervaren. In de
klas wordt dit vormgegeven door middel van korte ademhalingsoefeningen, bewust
luisteren naar de geluiden om ons heen. Bovendien mogen de kinderen te allen tijde een
'glitterflesje' op hun tafel zetten als hun hoofd even vol zit.

__________________________________________________________
Samen muziek maken in een echt orkest!
Heeft uw kind na de muzieklessen in de klas zin gekregen om zelf ook een
instrument te proberen? Dat kan in de blazersklas voor leerlingen van groep 4
t/m 8.

In 6 lessen leert uw kind de basisbeginselen van muziek maken op een echt blaas- of
slagwerk instrument. Deze blazersklas wordt gegeven door Anne Hoogendijk, bevoegd
muziekdocent, en begeleid door leden van muziekvereniging Alliance. Na afloop wordt
een klein concertje gegeven voor ouders en andere geïnteresseerden.
De blazersklas wordt gegeven op donderdag 9, 16, 23 en 30 maart, 6 en 13 april van
16.00 uur tot 17.00 uur in het speellokaal van onze school. De datum voor het
slotconcertje moet nog worden bepaald. Deelname aan de 6 lessen kost 20 euro per
kind. U kunt uw kind per e-mail aanmelden: secretariaat@alliance-muziek.nl
De kinderen krijgen een instrument in bruikleen.

Actieboek voor een klein prijsje
Vrijdag 10 februari startte er een voor Nederland
uniek project: Geef Mij Maar Een Boek! Alle
boekhandelaren van Nederland bieden ieder jaar
een jeugdboekenklassieker aan voor maar 2
euro.
Dit jaar is het actieboek: ‘Achtste-groepers
huilen niet’ van Jacques Vriens.
Boekverkopers van Nederland hebben de handen ineen
geslagen om alle kinderen van Nederland in staat te
stellen hun boekenplank te vullen met de allermooiste jeugdboeken die ooit in Nederland
zijn verschenen. Boeken om te hebben, te houden en te koesteren.
Dit jaar is het actieboek ‘Achtste-groepers huilen niet’ van Jacques Vriens. Al meer dan
twintig jaar lezen steeds weer nieuwe jongeren dit aangrijpende boek over Akkie uit
groep acht, die dol is op voetbal en zich met haar klasgenootjes voorbereidt op de Citotoets, kamp en het voetbaltoernooi. In dit verhaal, dat Jacques Vriens baseerde op zijn
ervaring als meester op een lagere school, wordt vriendschap en opgroeien grappig en
vol vaart beschreven. Niet alleen het samen vooruitkijken naar de middelbare school
beschrijft hij met veel gevoel, maar ook wat er gebeurt als Akkie ziek blijkt te zijn.

Ssstttt….geheimpje voor de papa’s!
Papa’s moeten dit stukje even overslaan! De Oudercommissie heeft namelijk
een actie bedacht om geld in te zamelen voor de leerlingen. De OC heeft een
leuk én lekker cadeau voor Vaderdag te koop. Het geld dat daarmee wordt
ingezameld, kan de OC weer besteden aan de leerlingen. Twee vliegen in één
klap dus!
Vinden uw kinderen het ook leuk om papa met Vaderdag te verrassen? Dan hebben wij
nu een leuk cadeautje! We vertellen er niet teveel over, voor het geval dat de papa’s
toch nog meelezen. Op maandag 6 maart geven we de kinderen een uitlegbrief annex
bestelformulier mee naar huis. De kinderen kunnen dan samen met mama een bestelling
doen voor papa, voor opa mag dat uiteraard ook. Het ingevulde formulier moet, samen
met het geld, uiterlijk 20 maart worden ingeleverd bij de eigen leerkracht.
Dan heeft de Oudercommissie nog voldoende tijd om er iets moois van te maken.

Lapbooks in groep 5B
In groep 5B zijn de kinderen via coöperatieve
werkvormen enthousiast en ijverig aan het werk
geweest met het maken van een eigen lapbook.
Een lapbook is een eenvoudig mapje met een
verzameling van mini-boekjes, klepjes en ander
gevouwen materiaal waarin ruimte is voor
tekeningen, verhalen, chronologische info,
diagrammen, enz. De eindresultaten mogen er
zijn!
De term ‘lapbook’ is bedacht door Tammy Duby. Ze noemde het zo, omdat het ‘boek’
past in de schoot (lap) van het kind (net zoals in ‘laptop’). Een lapbook kan gemaakt
worden van elk onderwerp. Denk bijvoorbeeld maar aan een onderzoek, een werkstuk,
een project of een boekbespreking. Lapbooks kunnen gemaakt worden door jong en oud.
Het komt tegemoet aan de verschillende leerstijlen van de ontwerpers. Informatie wordt
verzameld en op een creatieve manier getoond in een dossieromslag of projectboekje.
Elke lapbook is een originele creatie. Het verschilt naargelang de ontwerper en het
onderwerp. Er is ook geen juiste of foute methode om te ‘lapbooken’.
Een lapbook is een fijne manier om te werken aan inhoud, maar ook aan vaardigheden
zoals onderzoeken, plannen, structureren, presenteren en evalueren. Terwijl bedacht
wordt op welke manier informatie vorm kan krijgen in een lapbook, wordt de leerstof
gestructureerd en verwerkt. In een lapbook wordt
gewerkt met kleuren, met beelden en met woorden. Zo
worden de beide hersenhelften aangesproken, wat het
leren alleen maar bevordert. En niet te vergeten...
lapbooks maken is gewoon ook leuk!
En wat leuk is, onthoud je beter.
Nadat de leerlingen van 5B hun lapbook gemaakt
hadden, hebben ze korte presentaties gegeven in de
klas over de verschillende onderwerpen en hebben ze
elkaars lapbooks uitgebreid bewonderd.

Belangrijke data en andere nuttige informatie
Een ziek kind? Geef dit dan zo mogelijk vóór 08.20 uur telefonisch aan ons door!
Februari
Vr. 24 februari
Ma. 27 februari t/m vrij. 3 maart
Maart
Do. 16 maart
Ma. 20 en di. 21 maart
E-mailadres school:
Telefoonnummer school:
Schoolleiding:
Website school:
Facebook:

Activiteit
Carnaval voor de midden- en bovenbouw.
Alle kinderen zijn ’s middags van af 12.30 uur vrij.
Voorjaarsvakantie
Activiteit
Groep 1 t/m 7 krijgt het rapport mee naar huis
Rapportbespreking
info.grienden@dewaarden.nl
0168-482535
Willy Duister (ma. do. vr.)
Johan Vos
www.bsdegrienden.nl
www.facebook.com/bsdegrienden.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt in week 11 (13 tot 17 maart). Hebt u berichten en/of ideeën
voor de nieuwsbrief, mail die dan voor vrijdag 10 maart 08.30 uur naar redactie@bsdegrienden.nl
(

