Nieuwsbulletin basisschool De Grienden maandag 27 maart 2017
Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief vindt u niet alleen een afscheidswoord van onze huidige
directeur Johan Vos, maar ook een voorstelbericht van onze nieuwe directeur
René Luijten. Zijn eerste werkdag is maandag 3 april.
Uw bijzondere aandacht vragen we voor het bericht over de Leerplichtwet, en
met name voor het deel over eerder op vakantie gaan.
Verder treft u in deze nieuwsbrief onder andere informatie aan van onze
luizengroep, personeelsnieuws en berichten van Stichting Drimmelen Connect
en Poppentheater Appel Moes. Veel leesplezier.
Leiding en leerkrachten basisschool De Grienden
_______________________________________________________________

Afscheid nemen…….
Ik vertrek per 1 april als directeur van De Grienden. Graag wil ik u bedanken voor de
samenwerking en het vertrouwen in de afgelopen periode. Een periode waarin ik met
veel plezier terugkijk op de samenwerking met de teamleider, het MT, het team, de MR
en de OC, ouders en betrokken omwonenden en natuurlijk het contact met de kinderen.
Op 29 maart ga ik nog de klassen rond om afscheid te nemen van de kinderen. Ik hoop
dat de ingezette weg van vertrouwen, communicatie en (brede) schoolontwikkeling
verder uitgebouwd wordt. Ik blijf nog wel betrokken bij De Grienden, omdat ik als
beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit van Stichting De Waarden ook ten dienste sta
van de school. Ik wens u, de kinderen, het team en de nieuwe directeur René Luijten een
goede tijd toe met veel positieve ontwikkeling.
Hartelijke groet, Johan Vos.

……. En een nieuw begin
Beste ouders en kinderen,
Als nieuwe directeur van De Grienden wil ik me graag
aan u voorstellen. Mijn naam is René Luijten, 58 jaar
oud en getrouwd met Corina. Samen hebben wij 3
kinderen: Linda, Ben en Tim. Ik woon met mijn gezin
in Lage Zwaluwe. In mijn vrije tijd speel ik volleybal bij
de recreanten van s.v. Hirundo. Onze jongste zoon
speelt bij een vereniging buiten Lage Zwaluwe en ik
coach het team waar hij in speelt. Ook vind ik het
heerlijk om klusjes in of rond het huis uit te voeren of
een spannend boek te lezen.
Op 3 april begin ik op De Grienden als meerscholen
directeur. Naast directeur op De Grienden ben ik ook
directeur van De Schittering, een basisschool in Hooge
Zwaluwe. Maandag, woensdagochtend en donderdag
ben ik op De Grienden aanwezig.
Ik vind het belangrijk, om samen met het team, de
voor de komende jaren geplande onderwijskundige ontwikkelingen te borgen en verder
door te ontwikkelen.

Goed contact met kinderen en ouders vind ik belangrijk. Ik zal daarom bij alle groepen
langs gaan voor een kennismakingsbezoekje. Verder zult u mij ook regelmatig op het
schoolplein zien. Samen met de leerkrachten van De Grienden wil ik zorg dragen voor
een fijne basisschooltijd van uw zoon of dochter.

René Luijten
Lekker een lang weekendje weg of een feestje
vieren?
Wij gunnen het u van harte, maar als uw kind leerplichtig
is, kunt u dat niet zonder meer buiten de schoolvakanties
om, dus op een lesdag, doen. De Leerplichtwet stelt heel
duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk
is. Onder vakantie onder schooltijd wordt ook eerder
afreizen verstaan. Ook dat mag niet.
Wij mogen uw kind maximaal 10 lesdagen verlof geven, maar alleen bij gewichtige
omstandigheden. U kunt bij Willy Duister of Johan Vos (t/m 31/3) of René Luijten (v.a.
1/4) een verzoek doen voor dit extra verlof, u vult hiervoor het formulier in dat op de
formulierenpagina op onze website staat. Wilt u meer dan 10 dagen verlof, dan beslist de
leerplichtambtenaar of dit mag en kan. Dat gaat altijd in overleg met de schooldirectie.
Gewichtige omstandigheden zijn:
• Verhuizing
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad
• 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders
• 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders
• Plichten die voortvloeien uit godsdienst/levensovertuiging
• Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad.
• Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste, tweede, derde en vierde graad.
• Verlof vanwege door school noodzakelijk geachte therapie die niet op school plaats kan
vinden. In voorkomende gevallen dient op verzoek een verklaring van een arts,
psycholoog of maatschappelijk werker te worden ingeleverd, waaruit blijkt dat het verlof
noodzakelijk is.
• Verlof vanwege, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen.
Graden in verwantschap
1e graad: ouders
2e graad: grootouders, broers en zussen
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en
zussen)
4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes.
Meer informatie
Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de leerplicht.

Ouderbijdrage betalen
De tweede ronde van de incasso van de ouderbijdrage vindt plaats tussen 20 en 30
maart. Maakt u geen gebruik van de automatische incasso? Dan kunt u uw bijdrage voor
30 maart naar ons overmaken.
Rabobank NL53 RABO 0149 4864 80 t.n.v. Stichting oudercommissie

Schoolregel van de maand:
Handen thuis, zo moet het gaan, dus niet duwen en niet slaan!
In de maand maart besteden we schoolbreed aandacht aan de regel: ‘handen
thuis, zo moet het gaan, dus niet duwen en niet slaan’. We willen de kinderen
ervan bewust maken dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag. U
kunt ons hierbij helpen door de regels thuis ook te bespreken en uit te voeren.
We hebben ze voor u op een rij gezet, zodat u een beter beeld krijgt van het
geheel.
September: Pesten is nooit goed, zorg dat je aardig doet!
Oktober: Een complimentje geven werkt heel lang en duurt maar even.
November: We zullen goed voor alle spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken
morgen.
December: Let niet op wat een ander doet, doe het eerst zelf maar goed.
Januari: Rennen doe je op het plein, binnen moet je rustig zijn.
Februari: Liegen vinden wij niet fijn, we moeten altijd eerlijk zijn.
Maart: Handen thuis zo moet het gaan, dus niet duwen en niet slaan.
April: Met lachen is niks mis, zolang het maar niet om een ander is.
Mei: Laat iedereen merken dat je kunt samenwerken.
Juni: Bij het spelen binnen en buiten, mag ik niemand buiten sluiten.
Juli/augustus: Als de ander praat ben je stil. Dan hoor je wat diegene zeggen wil.

Luis in je haar? Kammen maar!
Op de woensdagochtend na iedere schoolvakantie
wordt uw kind ‘gekriebeld’. We controleren dan of uw
kind hoofdluis heeft. We willen namelijk voorkomen
dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt.
Regelmatige controles zorgen er voor dat een snelle
behandeling mogelijk is. Zo hopen we te voorkomen
dat kinderen elkaar blijven besmetten.
Om op school regelmatig te kunnen controleren, zijn
wij op zoek naar hulpouders. Komt u ons helpen?
Hoe herken je hoofdluis?
Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet altijd. Het is aan te raden uw kind
regelmatig op hoofdluis te (laten) controleren. Als u het haar met een netenkam of
luizenkam doorkamt boven een vel wit papier, kunt u zien of er luizen uit vallen. Het zijn
grijsblauwe of, nadat ze bloed opgezogen hebben, roodbruine beestjes van een paar
millimeter groot. Hun eitjes, neten, zijn witte stipjes die op roos lijken. Alleen zit roos los
terwijl neten juist aan het haar vastkleven.
Behandeling
Als u hoofdluis ontdekt, is het belangrijk om meteen te beginnen met een grondige
aanpak. Want zolang er luizen of nog niet uitgekomen neten op het hoofd zitten, blijft
hoofdluis besmettelijk. De behandeling bestaat uit bestrijden én herbesmetting
voorkomen. Kam gedurende 14 dagen het haar elke dag met een netenkam. Dit
uitkammen is het belangrijkst. Volg de volgende stappen:




Maak het haar door en door nat. Verdeel crèmespoeling door het haar.
Bescherm de ogen met een washandje en kam dan eerst met een gewone kam de klitten
weg.
Pak dan de netenkam en kam al het hoofdhaar, pluk voor pluk, vanaf de haarwortel.
Begin bij het ene oor en pak na elke kambeweging een pluk in de richting van het andere
oor. Vastgeplakte neten kunt u eventueel losweken door te deppen met azijn.





Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een papieren servet of zakdoek.
Spoel de crèmespoeling uit en maak de kammen schoon. U kunt ze 5 minuten uitkoken
of ontsmetten met alcohol (70%).
Combineer het kammen eventueel met een antihoofdluismiddel en herhaal de
gecombineerde behandeling na 7 dagen. Bij het kammen kunt u dan een luizenkam
gebruiken in plaats van een netenkam.
Hulpouders gezocht
Komt u ons op woensdagochtend na elke schoolvakantie helpen? We hebben al wat
enthousiaste ouders, maar we kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Heeft u zin om ons te
versterken, meld u zich dan aan bij Diana van den heuvel matthijsheuvel@gmail.com

Mogen wij uw goud?
Lege inktcartridges, toners, batterijen en mobiele telefoons zijn voor ons ‘goud’
waard. Wij kunnen ze inleveren en krijgen er geld of spaarpunten voor
waarmee we onder andere buitenspeelmateriaal kopen.
Sinds enkele jaren worden inktcartridges en toners als het mogelijk is schoongemaakt en
opnieuw gevuld en daarna weer verkocht. Kortom; compleet gerecycled! Daar hebben de
fabrikanten wel lege cartridges en toners voor nodig, zij kopen ze dan ook graag op! In
Nederland worden er jaarlijks ruim 19 miljoen stuks verkocht, maar slechts 15% na
gebruik gerecycled, de rest verdwijnt gewoon in het chemisch afval of in de
vuilcontainers! Lever lege inktcartridges en toners van u zelf of van uw werk bij ons in,
dan helpt u ons sparen en spaart u het milieu! De inzamelbakken staan bij de
hoofdingang en voor het technieklokaal bij de achteringang.
Kika
We sparen niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen. Daarom mag u plastic
doppen ook bij ons inleveren, de opbrengst hiervan gaat naar Kika.

Je gelooft dit nooit. Ik geloof het in ieder geval niet. Ze zijn vluchtplannen aan
het maken. Vluchten! Dus weg uit dit huis, weg van m’n school en m’n vrienden.
Zijn ze nou helemaal gek geworden?! En zeker maar één koffer per persoon
meenemen. Wat ga ik daar nou in kunnen stoppen? Ik weet niet eens wat ik
meeneem. Kleren, m’n telefoon. Make-up. Oh nee, stom. Dat heb je daar in de
rimboe natuurlijk niet nodig. Hoe moet dit nou goed komen?

Dit is het verhaal van Eva. Eva woont hier, gewoon in de gemeente Drimmelen. Ze gaat
naar school, ze sport, ze wordt verliefd. Maar ineens wordt alles anders: haar familie is
niet meer veilig. Er dreigt oorlog en zij moeten vluchten. Of ze een veilige plek vinden,
dat is het verhaal dat met Vluchtweg wordt verteld.
Jij bent zo vrij als een vogel. En dat vieren we op 5 mei 2017 opnieuw. Maar de V van
vrijheid staat ook voor Vluchtweg. Voor families net als die van Eva die moeten vluchten.
Wat zou jij doen als je moest vluchten? Wat neem je mee? Kijk voor meer informatie
over Vluchtweg en de 4 en 5 mei viering op de website van de Stichting Drimmelen
Connect.

Personeelsnieuws
Juf Anke (groep 4a) is regelmatig op school. Ze werkt dan met groepjes kinderen. Wij
hopen dat juf Anke zich elke week weer een beetje beter gaat voelen en denken dat een
kaartje van u daarbij helpt. Haar adres is: De Blikken 34, 4731 WK Oudenbosch.
Juf Patricia geniet nog van haar zwangerschapsverlof. Vanaf half mei pakt zij op
maandag en dinsdag haar werkzaamheden in groep 8 weer op. Op woensdag werkt juf
Melanie in groep 8b.

Kom je ook naar een voorstelling van Poppentheater Appel Moes?
Poppentheater Appel Moes geeft in de meivakantie een aantal unieke, knusse
en tegelijk muzikale voorstellingen. Alle voorstellingen worden gehouden in de
hobbyruimte van landgoed Munnickenheide in Terheijden.
Maandag 24 april (om 14.00 uur) en dinsdag 25 april (om
10.30 uur): BOER BERTUS
Voor kinderen van 4-8 jaar
Boer Bertus laat zijn dieren alleen achter op de boerderij,
want hij wil nu eindelijk ook wel eens op vakantie!
Woensdag 26 april (om 14.00 uur): KIJK UIT!
Voor kinderen van 4-8 jaar
Door middel van de poppen leren de kinderen op een speelse
manier wat belangrijk is in het verkeer.
Maandag 1 mei (om 14.00 uur) en dinsdag 2 mei (om 10.30
uur): KIP KAKELKOEK HEEFT PIJN IN HAAR BUIK
Een lentevoorstelling voor kinderen van 3-6 jaar
Heeft Kip Kakelkoek teveel koekjes gegeten of is er iets
anders aan de hand?
Praktisch
Alle voorstellingen worden gehouden in de hobbyruimte van landgoed Munnickenheide,
Munnikenhof 20 in Terheijden. De entree is 6 euro, ouders (of opa/oma) gratis. Na afloop
is er koffie en thee te koop voor een euro. Limonade en een koekje zijn gratis. Wil je
verzekerd zijn van een plek, meld je dan aan op appelmoespoppen@outlook.com
Alle voorstellingen gaan ongeacht het aantal kinderen door! Ook zonder aanmelding bent
u van harte welkom. Er is echter wel een maximum van 22 kinderen vanwege de
beperkte ruimte. Vol is dan echt vol!

Belangrijke data en andere nuttige informatie
Een ziek kind? Geef dit dan zo mogelijk vóór 08.20 uur telefonisch aan ons door!
April
Do. 6 april
Vr. 7 april
Do. 13 april
Vr. 14 april
Ma. 17 april
Di. 18, wo. 19 en do. 20 april
Vr. 21 april
Vr.middag 21 april t/m vrijdag 5
mei
Mei
Di. 9 mei
Do. 25 mei
Vr. 26 mei
E-mailadres school:
Telefoonnummer school:
Schoolleiding:
Website school:
Facebook:

Activiteit
Sportdag groep 3 en 4
Sportdag groep 5 t/m 8
Paasfeest op school, ’s middags (vanaf 12.30 uur) zijn
alle leerlingen vrij
Goede vrijdag – vrije dag
Tweede Paasdag – vrije dag
Cito toetsen groep 8
Koningsspelen – ’s middags (vanaf 12.30 uur) zijn alle
leerlingen vrij
Mei vakantie
Activiteit
Papadag groep 3
Hemelvaart - vrije dag
Vrije dag
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 16 (17-21 april). Hebt u berichten en/of ideeën voor
de nieuwsbrief, mail die dan voor donderdag 13 april naar redactie@bsdegrienden.nl

