Nieuwsbulletin basisschool De Grienden vrijdag 7 oktober 2016
Eindelijk weer een nieuwsbrief
Beste ouders/verzorgers,
Het heeft even geduurd, maar we hebben weer een schoolnieuwsbrief.
Qua vorm ziet hij er nog precies hetzelfde uit als de ‘oude’ nieuwsbrief. We gebruiken de
oude vorm, omdat we veel informatie met u te delen hebben. En omdat we willen
voorkomen dat u (te) veel e-mails van school ontvangt. Achter de schermen werken we
hard aan een nieuwe nieuwsbrief.
Heeft u iets voor in de nieuwsbrief, dan horen we dat uiteraard graag. U kunt uw
berichten mailen naar redactie@bsdegrienden.nl
Tips over een nieuwe vorm zijn uiteraard ook van harte welkom.

Onze school op Facebook
Zoals we u al eerder lieten weten, heeft onze school sinds kort een eigen
Facebookpagina.
Om eventuele verwarring te voorkomen: op deze openbare Facebookpagina delen we
alleen algemene informatie over schoolactiviteiten. Als we foto’s plaatsen, zijn dat
algemene, neutrale foto’s, waarop kinderen alleen in groepsverband staan afgebeeld.
Heeft u hier bezwaar tegen of wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij Willy Duister.

In de herkansing bij de schoolfotograaf
Kinderen die donderdag 22 september niet aanwezig waren toen de schoolfotograaf op
school was, kunnen maandag 17 oktober tussen 08.30 uur en 09.00 uur alsnog op de
foto.
Ook ouders die niet tevreden waren over de portretfoto(‘s) van hun kind(eren), kunnen
van de gelegenheid gebruik maken om nieuwe foto’s te laten maken.
Wilt u van deze fotomogelijkheid gebruik maken, geef dit dan voor vrijdag 14 oktober
(met reden) aan ons door via info.grienden@dewaarden.nl

Spaart u mee voor de schoolbieb?
We willen onze schoolbibliotheek graag uitbreiden met de nieuwste en leukste
kinderboeken. U kunt ons daarbij helpen. Er lopen op dit moment namelijk twee
leuke boekenacties: bij boekhandel Bruna en bij tankstations van Total.

Kinderboekenweekactie bij Bruna: ‘Sparen voor je schoolbieb’
Van 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Opa’s en oma’s staan dit jaar
centraal, het motto is namelijk Voor altijd jong! Tijdens de Kinderboekenweek heeft
Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Deze actie werkt als volgt:





U koopt van 3 t/m 16 oktober 2016 één (of meerdere) kinderboek(en) bij Bruna –
in de winkel of op bruna.nl – en levert de kassabon uiterlijk 16 oktober in bij de
groepsleerkracht.
Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel. Bruna telt de
kassabonbedragen vervolgens bij elkaar op en school ontvangt een waardebon
(voor 20% van het totale kassabonbedrag).
We mogen t/m 16 december 2016 nieuwe leesboeken uitzoeken in een Brunawinkel.

Total boe!kenactie: Spaar 6 toptitels van Paul van Loon
Tank bij Total en spaar voor gratis kinderboeken. Bij iedere 10 liter brandstof ontvangt u
een actiesticker. Met 5 actiestickers heeft u al een volle spaarkaart en kunt u één van de
boeken uitkiezen. U mag de volle spaarkaart ook aan de groepsleerkracht afgeven.

Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!

Schoolbibliotheek en Theek5 slaan de handen ineen
Onze school en bibliotheek Theek5 willen meer samenwerken. Zo willen we
graag een speciale uitleenochtend van Theek5 boeken voor onze leerlingen
organiseren, buiten de reguliere openingstijden van de Theek5 bibliotheek om.
Deze week hebben de directie en de schoolbibliotheekcommissie contact gehad met
Theek 5 om te praten over deze samenwerking.
Ons doel is om naast de schoolbibliotheek ook op bepaalde momenten een
uitleenochtend vanuit de bibliotheek van Theek5 te organiseren. Om dit te realiseren zijn
we op zoek naar hulpouders, die na een korte scholing van Theek 5, op woensdag-,
donderdag- of vrijdagochtend willen helpen in de bibliotheek van Theek5 .
Bent u geïnteresseerd en/of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Willy Duister
via w.duister@dewaarden.nl

IMPULS voor muziekles op De Grienden
We hebben samen met muziekvereniging Alliance bij het fonds
voor cultuurparticipatie een aanvraag gedaan voor ‘Impuls
Muziekonderwijs’. Vol trots kunnen we nu melden dat we
subsidie krijgen voor het driejarige muziekplan dat we hebben
ingediend. Concreet betekent dit dat we met dit geld een
vakdocent muziek kunnen inhuren, instrumenten kunnen
kopen en leuke projecten kunnen uitvoeren. Op naar een muzikale toekomst!

We hebben een compleet programma voor muziekles in alle groepen ontwikkeld.
In het eerste jaar geeft een bevoegd muziekdocent in de groepen 4 en 5 een serie van
ca. 15 lessen. De kinderen maken tijdens deze lessen spelenderwijs kennis met
algemene muziekleer, met melodie en ritme, en ook met instrumenten. De lessen vinden
plaats in de periode van november tot en met april. Enkele andere groepen sluiten hier
op projectbasis al bij aan.
In het tweede en derde jaar nemen we ook de jongere én oudere groepen op in het
programma. Het is tevens de bedoeling om ook de naschoolse opvang hierbij te
betrekken en daar bijvoorbeeld een blazersklas te organiseren.

Na afloop van de eerste serie lessen is er bovendien, onder leiding van de vakdocent
muziek, een workshop voor alle leerkrachten. De leerkrachten van groep 4 en 5 die al
meegedaan hebben kunnen hun ervaringen dan overbrengen op de collega’s die de jaren
daarna ook meedoen.

Kom studeren aan de Kinderuniversiteit
Is uw kind leergierig? Is hij of zij nieuwsgierig naar hoe de wereld in elkaar zit
en waarom sommige dingen zijn zoals ze zijn? Wil uw kind weten hoe het er in
het hoger onderwijs aan toe gaat? Dan is de Kinderuniversiteit iets voor uw
kind! Het is even een student en krijgt les
zoals 'echte' studenten, van een echte
professor!
Elk schooljaar geven inspirerende professoren van Tilburg University en de Technische
Universiteit Eindhoven les aan kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Het zijn
interessante en leuke colleges die jaarlijks door honderden kinderen gevolgd worden.
Deze gratis colleges laten je kennis maken met wetenschap. Na elk college is er nog tijd
om vragen te stellen.
Natuurlijk mogen ouders of begeleiders meekomen. Zij krijgen een aparte plek in de aula
van Tilburg University.
Op 9 november kunnen kinderen op de Tilburg University een college volgens van
professor Peter Achterberg. Kijk hier voor meer informatie en aanmelding.

Inzameling lege batterijen
Heeft u lege batterijen? Dan willen wij ze graag hebben. De inlevercontainers
staan bij de hoofdingang en bij de achteringang voor het technieklokaal.
Per kilo batterijen kunnen we punten verzamelen. Deze punten kunnen wij gebruiken om
materialen voor het buitenspelen aan te schaffen (ballen, tafeltennisballetjes, stoepkrijt
enz.). We hopen dat u ons kunt helpen. Alvast bedankt namens alle kinderen.

Belangrijke data en andere nuttige informatie
Oktober
Do. 13 oktober

Wo. 19 t/m vr. 21 oktober
Do. 20 oktober
Vr. 21 oktober
Vr.middag 21 oktober t/m vr. 28 oktober
November
Vr. 4 november
Do. 10 november
Vr. 18 november
Ma. 21 en di 22 november

Activiteit
Kijkavond en boekenmarkt op school:
* 18.30-19.00 uur: boekenmarkt groep 1 t/m 4
in het speellokaal
* 18.30-19.00 uur: kijkavond groep 5 t/m 8 in
de eigen groepen
* 19.00-19.30 uur: boekenmarkt groep 5 t/m 8
in het speellokaal
* 19.00-19.30 uur: kijkavond groep 1 t/m 4 in
de eigen groepen
Kamp groep 8
Uitstapje groep 7
Middag vrij (vanaf 12.30 uur)
Herfstvakantie

Groep 8: Liniecrossers
Schoolontbijt
Studiedag Coöperatief leren – alle kinderen zijn
vrij
Rapportbespreking

E-mailadres school:

info.grienden@dewaarden.nl

Telefoonnummer school:
Schoolleiding:

0168-482535
Willy Duister (ma. do. vr.)
Johan Vos
www.bsdegrienden.nl
www.facebook.com/bsdegrienden.nl

Website school:
Facebook:

De volgende nieuwsbrief verschijnt maandag 7 november. In deze nieuwsbrief stellen de
Oudercommissie en de Medezeggenschapsraad zich voor.
Heeft u berichten en/of ideeën voor de nieuwsbrief, mail die dan voor vrijdag 4 november 08.30
uur naar redactie@bsdegrienden.nl

