Nieuwsbulletin basisschool De Grienden dinsdag 17 januari 2017
Beste ouders/verzorgers,
Het nieuwe jaar is alweer twee weken oud, hoog tijd voor de eerste nieuwsbrief
van 2017. Allereerst willen we u met trots laten weten dat de schoolactie voor
Serious Request een groot succes is geweest! In totaal hebben we EUR 2.468,93
kunnen doneren aan het goede doel. Vrijdag 23 december 2016 heeft juf Sandra
van groep 5B samen met een aantal kinderen het bedrag overhandigd aan de
dj’s in het Glazen Huis in Breda. Zonder uw steun en betrokkenheid was het
nooit mogelijk geweest zo’n mooie bijdrage te leveren. Dank u wel daarvoor,
mede namens de werkgroep goede doelen (juf Kristel en juf Sandra).
In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over het mediawijs maken van uw
kinderen, de regel van de maand en onze inzamelingsactie. Ook vragen wij uw
aandacht voor een bericht van het Centrum voor Jeugd en Gezin. En brengen wij
u graag de nieuwjaarsgroet van de OC over.
Leiding en leerkrachten basisschool De Grienden

Babynieuws
We mogen een lief, klein baby’tje verwelkomen. Juf Patricia en haar
partner Sander zijn op dinsdag 10 januari de trotse ouders geworden
van een mooie dochter genaamd Cato. Wij wensen jullie veel geluk
samen met jullie gezin!

Coöperatief leren op De Grienden
Ons team volgt dit schooljaar de training Coöperatief Leren. We doen dit in de
praktijk, maar ook tijdens onze studiedagen.
Op 18 oktober stond onze studiedag in het teken van ‘Samen leren, samen organiseren’.
Onder begeleiding van Lambert Pennings richtten we ons op het realiseren van optimale
actieve betrokkenheid, oftewel: alle kinderen worden bij de lessen betrokken. Dit door
gebruik te maken van coöperatieve structuren (het samen leren). Daarbij werken de
kinderen op een prettige en positieve manier samen, hebben ze ‘zin in leren’ en vinden
ze het leuk om hun steentje bij te dragen aan het samen leren.
Juffen en meesters aan de slag
Na de eerste studiedag zijn alle leerkrachten in de klassen aan de slag gegaan. Ze
hebben nieuwe groepjes (leerteams) gevormd en structuren (werkvormen) met de
kinderen geoefend. Vraag uw kind maar eens naar
tweepraat, tweetal coach, binnen- en buitenkring, mix en
ruil of rondpraat. Afgelopen week was het een spannende
week voor alle leerkrachten. Onze begeleiders Lambert en
Olga kwamen namelijk een kijkje in alle klassen nemen om
te zien hoe wij het coöperatief leren in de praktijk
toepassen. Gelukkig waren onze begeleiders erg te spreken
over de positieve sfeer in de groepen en in de school. Ook
gaven ze aan dat de leerkrachten de geleerde structuren al
goed in de groepen toepassen. Natuurlijk zijn wij blij met
deze mooie tussenevaluatie.

Doelen
Tijdens onze volgende studiedag, op donderdag 16 februari, gaan we opnieuw de
‘schoolbanken in’. We krijgen dan instructie en informatie om verder te werken aan de
gestelde doelen:
- realiseren van optimale actieve betrokkenheid
- versterken van de persoonsontwikkeling van leerlingen
- vergroten van de sociale en emotionele vaardigheden.
Deze doelen dragen bij aan het laatste doel, namelijk het verhogen van de
leerresultaten.
Meer weten?
Naast dit traject besteden we dit schooljaar ook veel aandacht aan diverse
groepsvormende activiteiten (Goed van start). Door middel van activiteiten en
klassenvergaderingen (gesprekken) werken we aan een positieve en veilige sfeer in de
groep. Meer inhoudelijke informatie over coöperatief leren vindt u op onze website.

Mediawijs de wereld in
Het gebruik van social media, internet, mobiele telefoons, enz. is niet meer weg
te denken uit onze maatschappij. Als school vinden wij het belangrijk om de
kinderen mee te geven hoe ze bewust en verantwoord met o.a. sociale media
omgaan. In de klas besteden we hier vanaf dit schooljaar aandacht aan. We
beginnen in groep 1 en eindigen in groep 8, zodat de kinderen in al
hun verschillende levensfasen met media leren omgaan.
Hoe?
Voor de groepen 1 t/m 5 maken we gebruik van het Nationaal Media
Paspoort. We geven lessen die alles te maken hebben met media: van
televisie tot tablet. Al vanaf zeer jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met media.
Vooral met de komst van de tablet kunnen kinderen van alles zien en beleven.
Het Nationaal Media Paspoort richt zich niet alleen op het overdragen van kennis, maar
gaat eerst in op het gevoel dat media bij mensen opwekken.
Uw kind leert via zijn of haar gevoel zich bewuster te worden van media en vervolgens
afgewogen keuzen te maken. Het Nationaal Media Paspoort is ontwikkeld in
samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen. Meer informatie over het
Nationaal Media Paspoort: https://www.nationaalmediapaspoort.nl/ouders
Andere methoden voor groep 6 t/m 8
Voor de groepen 6 t/m 8 is het Nationaal Media Paspoort nog volop in ontwikkeling.
Uiteraard wachten we die ontwikkeling niet af, maar kiezen we voor andere wegen. Voor
de leerlingen van deze groepen zetten we het lespakket ‘Diploma Veilig Internet’
in en specifiek in groep 8 Mediamasters.
Met het lespakket Diploma Veilig Internet leren we de kinderen omgaan met de
mogelijkheden en risico's van internet. Het lespakket maakt kinderen bewust van
hun handelen op internet, leert hen vaardigheden om verantwoord om te gaan
met digitale media en vergroot zo hun mediawijsheid. Meer informatie over het
Diploma Veilig Internet: https://www.diplomaveiliginternet.nl/
Ouders
Meer informatie vindt u hier: https://www.mediawijsheid.nl/category/voor-ouders/

Door het inzamelen van lege batterijen, cartridges en oude telefoons
kunnen we buitenspeelmateriaal verdienen. Spaart u mee?
De inzamelbakken staan bij de hoofdingang en voor het technieklokaal bij de
achteringang. Via de stichting Batterijen (Stibat) krijgen wij spaarpunten voor de
ingezamelde batterijen. Via legecartridges.com ontvangen wij een contante vergoeding,
die we weer inzetten voor het schoolplein en buitenspeelmateriaal.
Op deze manier kunnen we niet alleen het milieu, maar ook leuke dingen voor school
sparen! Hoe meer batterijen/cartridges/telefoons er naar school komen, hoe beter.
Activeer dus ook uw familieleden, vrienden, buren en collega’s en vul de inzamelbakken.

Onderwerp van de maand: rust in school
In januari besteden we schoolbreed aandacht aan het onderwerp ‘rust’. Onze
regel is: ‘Rennen doe je op het plein, binnen moet je rustig zijn’.
We willen de kinderen bewust en verantwoordelijk maken voor hun eigen gedrag. U kunt
ons hierbij helpen door de regel thuis ook te bespreken en eventueel uit te voeren.
We gaan aan de slag met vier thema’s die de afgelopen tijd het meest voor onrust
hebben gezorgd. Deze onderwerpen zijn:
a. Het begin van de schooldag: Alle kinderen moeten voor 08.30 uur binnen zijn. Op dat
tijdstip gaan de deuren van de klas dicht. Is uw kind drie keer te laat, dan nemen we
contact met u op om te bespreken wat hier aan gedaan kan worden.
b. De kinderen mogen niet meer in groepjes samenwerken op de gang (op de
bovenverdieping). Buiten de klas mogen ze alleen nog maar stil en zelfstandig werken.
In de werkruimte wordt gewerkt met meer toezicht.
Werk je aan de computer, dan gebruik je je oortjes. Geen oortjes, dan staat het volume
van je computer uit!
c. Kinderen mogen volgens schema in de pannakooi spelen. Iedere groep weet wanneer
ze aan de beurt zijn. Er wordt 5 tegen 5 gespeeld. Leerkrachten besteden tijdens de
gymles aandacht aan de manier waarop in de pannakooi voetbal gespeeld hoort te
worden. Op de skatebaan spelen we op de verharding en op het grasveld, maar niet bij
de sloot.
d. Het einde van de schooldag. Omstreeks 14.30 uur gaat de school uit. Niet de bel,
maar de leerkracht bepaalt wanneer de kinderen uit de klas kunnen gaan. Zodoende
kunnen we de rust meer vasthouden. De leerkrachten gaan op verschillende plaatsen in
de gangen staan, zodat er meer toezicht is op de leerlingen.

KIES, voor kinderen met gescheiden ouders
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg organiseert een
spel- en praatgroep KIES voor kinderen met gescheiden ouders. In 7
bijeenkomsten leren kinderen om te gaan met de nieuwe situatie en kunnen zij
hun ervaringen delen met andere kinderen.
De groep start op 13 maart 2017 en is geschikt voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Deelname is gratis. Meer informatie vind je hier.

Nieuwjaarsgroet van de Oudercommissie

Belangrijke data en andere nuttige informatie
Januari
Ma. 16 januari
Di. 24 januari

Februari
Wo. 1 februari
Di. 14 februari en wo. 15 februari
Do. 16 februari
Do. 23 februari
Vr. 24 februari
Ma. 27 februari t/m vrij. 3 maart
E-mailadres school:
Telefoonnummer school:
Schoolleiding:
Website school:
Facebook:

Activiteit
Informatieavond voortgezet onderwijs voor de
leerlingen van groep 8
Kijkmiddag groep 4 t/m 8, van 14.30 tot 15.00
uur
Activiteit
Verjaardag juffen groep 1 en 2
Open schoolochtend voor nieuwe leerlingen
Studiedag coöperatief leren
Alle kinderen zijn vrij
Carnaval voor de onderbouw
Carnaval voor de midden- en bovenbouw
Alle kinderen zijn ’s middags vanaf 12.30
uur vrij
Voorjaarsvakantie
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 7 (13 tot 17 februari).
Hebt u berichten en/of ideeën voor de nieuwsbrief, mail die dan voor vrijdag 10 februari 08.30 uur naar
redactie@bsdegrienden.nl
(

