Nieuwsbulletin basisschool De Grienden van dinsdag 13 juni 2017

Beste ouders/verzorgers,
Deze nieuwsbrief liet helaas wat langer op zich wachten. Dat kwam onder
andere doordat we erg druk waren met de formatie en bezetting voor het
nieuwe schooljaar. We hebben daar belangrijk nieuws over, u treft het als
eerste nieuwsbericht onder dit voorwoord aan.
Onderaan deze nieuwsbrief treft u bovendien het jaaroverzicht 2017-2018 aan.
Leiding en leerkrachten basisschool De Grienden

_____________________________________________________
Indeling leerkrachten schooljaar 2017-2018 bekend
Eindelijk kunnen we u de informeren over de indeling van de groepen en de
verdeling van de leerkrachten over de groepen. We hadden u hier eerder over
willen informeren, maar hebben helaas meer tijd nodig gehad om ons ‘plaatje’
rond te krijgen. Hoe kwam de indeling van de groepen namelijk tot stand?
Wij maken met een aantal andere basisscholen deel uit van stichting De Waarden. Het
bestuur van deze stichting kent ons elk jaar budget toe voor de inzet van personeel. Dit
budget is gebaseerd op het aantal leerlingen dat op de teldatum (en dat is 1 oktober) op
school zit. Helaas hebben wij, net als meerdere scholen in West-Brabant, te maken met
een teruglopend leerlingenaantal. Dit betekent dat we voor het schooljaar 2017-2018
minder budget toebedeeld hebben gekregen dan voor het huidige schooljaar. Gelukkig
hebben we voor het nieuwe schooljaar nog de beschikking over extra fusiegelden. Als
team hebben we gekeken naar wat we echt nodig hebben om een passend plaatje te
maken. Dit plaatje hebben we aan ons bestuur voorgelegd en gelukkig hebben we nu
groen licht gekregen. Voor komend schooljaar ziet de indeling er als volgt uit:
Groep
1/2 A
1/2 B
1/2 C
3A
3B
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8A
8B

Leerkrachten
Jenny Verhoeve en Adelgonda Oostendorp
Kristel van Dijk en Jacqueline Rademakers
Carla Francken en Adelgonda Oosterdorp
Mirjam Dudok en Kees Korteland
Ans van der Made en Janneke Ritchi
Kimberly van Aart en Anja van der Maaden
Chantal Laven en Bianca Nieuwstraten
Anke Oomen en Ans van der Made
Sandra Overbeek en Tinet de Visser
Mariska van der Pijl en Marloes van Leijsen
René van Eekelen
Sandra Hendrix en Willy Duister
Petra Koreman
Gert Luijten
Patricia Klootwijk en Kim Bisterbosch

De komende weken gaan we aan de slag met het indelen van de leerlingen over de
groepen. Op maandag 26 juni krijgt u deze indeling toegestuurd.

Trots op eindtoets basisonderwijs
In de week voor de meivakantie hebben de groepen 8 de eindtoets Cito gemaakt. Drie
dagen lang hebben ze de hele ochtend gebikkeld met als resultaat een gemiddelde
eindscore van 535,8! Bijna alle kinderen hebben hun persoonlijke doel behaald. Daar zijn
wij als juffen en meesters MEGA trots op!

Ouderbijdrage nog niet betaald?
Heeft u het bedrag voor de Ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 al betaald? Bent u
vergeten het over te maken, doe dit dan alsnog zo snel mogelijk. Het rekeningnummer is
NL53 RABO 0149486480 t.n.v. Stichting Oudercommissie. Wilt u er in de toekomst zeker
van zijn dat u niet meer vergeet te betalen, machtig de OC dan de ouderbijdrage af te
schrijven. Zit u momenteel wat krapper bij kas, waardoor u de ouderbijdrage nu niet
kunt betalen, neem dan contact op met Arjan van Wageningen, penningmeester van de
OC (vwageningen@ziggo.nl), om bijvoorbeeld een betalingsregeling af te spreken. Ook
kunt u een beroep doen op de Stichting Leergeld. Deze stichting zet zich in voor kinderen
van 4 tot 18 jaar die vanwege gebrek aan geld niet mee kunnen doen met hun
leeftijdsgenoten.

PO in actie!
Wellicht heeft u er de laatste tijd al een en ander over
gehoord of gelezen: leerkrachten van basisscholen maken
zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en
de toekomst van uw kinderen. De enorme werkdruk en de
lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd
dat veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe
leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft tot gevolg dat we nú
al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren
schrikbarend gaat groeien.
De afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de
actiegroep PO in actie (PO = primair onderwijs), de vakbonden
(AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt
om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft
dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor
twaalf! We hebben ook uw steun en hulp nodig!
Elke stem telt
We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de
gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons
zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht
weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een
lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die nog
komen niet in gevaar. U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op
www.pofront.nl
Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en
kennissen.
Wilt u meer lezen over dit onderwerp, ga dan naar www.poinactie.nl of volg de
actiegroep bijvoorbeeld via Twitter: @POinactie

Griezelig echte brandweeroefening geslaagd
Op maandagavond 15 mei hebben we een heel realistische brandweer- en
EHBO-oefening gehouden. Met verwondingen die er net echt uitzagen en een
harde knal alsof het gebouw instortte.
De kinderen van groep 8 konden zich vooraf als ‘acteur’
opgeven. Om 18.30 uur verzamelden alle deelnemers zich
en zijn we meteen geschminkt. Je mocht zelf uitkiezen
wat voor wond je wilde en ze leken net echt! Toen
iedereen geschminkt was, ging iedereen klaar liggen.
Twee kinderen gingen in de wc-ruimte zitten, om te zien
of de brandweer hen zou vinden. Nadat het gebouw
zogenaamd was ingestort (de knal werd gemaakt met een
nepkanon waarmee vogels kunnen worden weggejaagd),
renden EHBO’ers ons gebouw binnen om de kinderen te
helpen. Eén van de kinderen op het toilet heette Sophie
en de kinderen die zich in de gymzaal bevonden, bleven
haar naam noemen. De EHBO’ers konden op dat moment
echter even niks doen, omdat er brand was uitgebroken
en de brandweer moest komen. Toen de brandweer
gearriveerd was, konden de kinderen uit de gymzaal
worden ‘bevrijd’. EHBO’ers probeerden de kinderen rustig
te krijgen en begeleidden de kinderen ook de gymzaal uit.
Ondertussen gingen twee brandweermannen op zoek naar
de kinderen in de toiletruimte. Gelukkig was er niks aan
de hand met deze kinderen.
Alle kinderen zijn eerst op het schoolplein verzameld, daarna ging de hele club naar de
skatebaan en zijn de kinderen die zogenaamd gewond waren, verzorgd.
We vinden dat de brandweerlieden en EHBO’ers goed gehandeld hebben en hebben
uiteraard nog even met de kinderen nagepraat, waarna ze hun verwondingen mochten
verwijderen.

Ze zijn er!
Vorige week was een hele bijzondere week voor ons en de kinderen. De Chromebooks
zijn in huis! De groepen 4 t/m 8 gaan gebruik maken van Chromebooks. De groepen 1
t/m 3 krijgen binnenkort iPads.

De kinderen hebben afgelopen dagen al kennis gemaakt met de Chromebooks. Met veel
enthousiasme wordt er mee gewerkt. Elke groep heeft 5 of 6 Chromebooks tot zijn
beschikking. Daarnaast is er ook een roulerende set, zodat we er op bepaalde momenten
allemaal tegelijk mee kunnen werken.

Blij met opbrengst sponsorloop
Tijdens de Koningsspelen op vrijdag 21 april hebben we een sponsorloop
gehouden, waarbij we geld hebben opgehaald voor ICT-middelen. In totaal
hebben de kinderen EUR 4105,10 bij elkaar gerend.
We begonnen de Koningsspelen om half negen ‘s ochtends in de klas met een ontbijtje,
mede mogelijk gemaakt door de Jumbo. Als je nog niks oranjes aan had, kreeg je iets
van de juf of andere kinderen. Om ongeveer half 12 gingen we naar het schoolplein toe
om op het podium mee te dansen met het lied van de Koningsspelen, Okido, van
Kinderen voor Kinderen. Daarna begon de sponsorloop voor groep 2. De kinderen renden
ongeveer een kwartiertje, aangemoedigd door de andere kinderen uit de groepen 3 tot
en met 8. Iedereen probeerde de kinderen een highfive te geven. Daarna verplaatste
iedereen zich naar de skatebaan waar een parcours was uitgezet. Het parcours ging door
de sloot en langs de toestellen van de skatebaan. Daarna begon de sponsorloop voor de
kinderen van groep 3, 4 en 5 en daarna voor groep 6, 7 en 9. Alle kinderen deden het
erg goed en ze werden ook weer heel hard aangemoedigd.

De digitale wereld
Kinderen groeien op met allerlei soorten media; van voorleesboekjes en filmpjes tot
online muziek en spelletjes. Media zijn leuk en je kind kan er veel van leren.
Tegelijkertijd zijn er ook risico’s en is het belangrijk dat kinderen veilig met media
kunnen omgaan.

Veel opvoedvragen gaan dan ook over het mediagebruik van kinderen. Je wilt je kind
goed begeleiden, maar weet niet altijd hoe. Het model MediaDiamant helpt daarbij.
Op deze website vindt u algemene informatie en tips over de Mediawijsheid voor thuis:
https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/

Belangrijke data en andere nuttige informatie
Een ziek kind? Geef dit dan zo mogelijk vóór 08.20 uur telefonisch aan ons door!
Juni
Ma. 19 juni
Wo. 21 juni
Wo. 28 juni

Activiteit
Schoolreisje groep 3 t/m 6
Kleuterfeest
Waardendag – alle kinderen zijn vrij

Juli
Ma. 3 juli
Wo. 5 juli
Di. 11 juli
Wo. 12 juli
Vr.middag 14 juli t/m vr. 26
augustus

Studiedag – alle kinderen zijn vrij
Doorschuifochtend
Afscheid groep 8
Opruimdag groep 8
Zomervakantie

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Van vrijdagmiddag 13 oktober (alle kinderen
zijn om 12.30 uur uit) t/m vrijdag 20 oktober
2017
Van vrijdagmiddag 22 december 2017 (alle
kinderen zijn om 12.30 uur uit) t/m vrijdag 5
januari 2018
Van vrijdagmiddag 9 februari 2018 (alle
kinderen zijn om 12.30 uur uit) t/m vrijdag 16
februari 2018
Vrijdag 30 maart en maandag 2 april 2018
Van vrijdagmiddag 20 april 2018 (alle kinderen
zijn om 12.30 uur uit) t/m vrijdag 4 mei 2018
Donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018
Maandag 21 mei 2018
Van vrijdagmiddag 6 juli (alle kinderen zijn om
12.30 uur uit) t/m vrijdag 17 augustus 2018

Algemeen
E-mailadres school:
Telefoonnummer school:
Schoolleiding:
Website school:
Facebook:

info.grienden@dewaarden.nl
0168-482535
Willy Duister (ma. do. vr.)
René Luijten (ma. wo.ochtend en do.)
www.bsdegrienden.nl
www.facebook.com/bsdegrienden.nl

Jaaroverzicht schooljaar 2017-2018
Maandag
Maandag
Week 38
Donderdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag

Donderdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdagmiddag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Woensdag
Maandag
Dinsdag

28 augustus
11 september
18-22 september
21 september
27 september
27 september
28 september

Eerste schooldag
Informatieavond
Week tegen het pesten
Koffieochtend 08.30 - 09.30 uur
Fotograaf groepsfoto + broertjes en zusjes
Kinderpostzegels – kinderen groep 7/8
Fotograaf portretfoto

5 oktober
11 oktober t/m
vrijdag 13 oktober
12 oktober
13 oktober 12.30 uur
t/m vrijdag 20 oktober
27 oktober

Kijkavond en boekenmarkt
Kamp groep 8

3 november
10 november
15 november
20 november
21 november

Studiedag – alle kinderen zijn vrij
Liniecrossers groep 8
Koffieochtend 08.30 - 09.30 uur
Rapportbespreking
Rapportbespreking

Uitstapje groep 7
Herfstvakantie
Sponsorloop

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdagmiddag

5 december
6 december
21 december
22 december 12.30 uur
t/m vrijdag 5 januari

Sinterklaasfeest
Studiedag – alle kinderen zijn vrij
Kerstfeest; kerstlunch, 14.30 uur uit

Maandag
Maandag
Donderdag

8 januari
15 januari
25 januari

Informatieavond instroom groep 1
Informatieavond voortgezet onderwijs
Kijkmiddag groep 4 t/m 8 – van 14.30 –
15.00 uur

Donderdag
Vrijdag
Vrijdagmiddag

8 februari
9 februari
9 februari 12.30 uur
t/m vrijdag 16 februari
20 februari
21 februari
27 februari

Carnaval groep 1 en 2
Carnaval groep 3 t/m 8
Voorjaarsvakantie

Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag

7 maart
8 maart
9 maart
19 maart

Kerstvakantie

Open schoolochtend voor nieuwe leerlingen
Open schoolochtend voor nieuwe leerlingen
Koffieochtend 08.30 - 09.30 uur
Sportochtend gr. 1-2
Sportmiddag gr. 3-4
Sportmiddag gr. 5-8
Rapportbespreking

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

20 maart
29 maart
30 maart

Rapportbespreking
Paasfeest 12.30 uur vrij
Goede vrijdag (vrij)

Maandag
Donderdag
Di t/m do
Vrijdag

2 april
12 april
17-19 april
20 april
t/m vrijdag 4 mei

2e Paasdag (vrij)
Verkeersexamen groep 7
Eindtoets Cito groep 8
12.30 uur vrij
Meivakantie

Donderdag
Vrijdag
Maandag
Zaterdag
Donderdag

10
11
21
26
31

mei
mei
mei
mei
mei

Hemelvaart (vrij)
Vrije dag
2e Pinksterdag (vrij)
Griendendag
Fotograaf (instroom groep 1 en groep 8)

Woensdag
Maandag
Maandag
Woensdag

6 juni
11 juni
18 juni
27 juni

Kijkmiddag gr. 4 t/m 7, 12.30-13.00 uur
Schoolreisje groep 3 t/m 6
Studiedag – alle kinderen zijn vrij
Doorschuifochtend

Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

3 juli
4 juli
6 juli

Afscheid groep 8
Opruimdag groep 8
Zomervakantie, 12.30 uur vrij

Maandag

20 augustus

1e schooldag

Waardendag

Moet nog door Stichting de Waarden
ingepland worden

