Nieuwsbulletin basisschool De Grienden van dinsdag 14 november 2017
Beste ouders/verzorgers,
De kop is eraf, de eerste vakantie van dit schooljaar is alweer achter de rug, de
eerste rapporten en bijbehorende 10-minuten-gesprekjes staan weer voor de
deur. Ook maken we ons op voor ons tweede koffiemoment. Woensdag 15
november bent u van 08.30 uur tot 09.30 uur van harte welkom om een kop
koffie of thee te drinken met de directie en op informele wijze in gesprek te
gaan over dingen die u bezig houden omtrent school / onderwijs.
Leiding en leerkrachten basisschool De Grienden

_____________________________________________________
Zeg eens spekkie! In de herkansing bij de schoolfotograaf
Kinderen die donderdag 28 september niet aanwezig waren toen de schoolfotograaf op
school was, kunnen maandag 20 november tussen 13.30 uur en 14.00 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 mogelijkheid gebruik maken, geef dit dan voor vrijdag 17 oktober aan
ons door via info.grienden@dewaarden.nl

Kamp was cool!
Verslag van ons superkamp door Evi, groep 8B:
“Met de fiets kwamen we aan bij het kamphuis De Maalderij in Breda. Meteen gingen we
onze spullen klaarzetten en wat eten. ´s Avonds laat gingen we het bos in om
dropjesberg te spelen. Daarna gingen we nog even bij het kampvuur zitten om op te
warmen.

Toen gingen we naar bed. De volgende dag hadden we ontbijt met chips, drop, cola,
sinas en pepernoten. Toen we klaar waren met eten gingen we een spellencircuit doen.
Daarna liepen we met zijn allen naar het bos. Daar speelden we het spel ‘Levend
Stratego’. En ´s avonds hebben we gegourmet en marshmallows geroosterd op een stok
die we zelf gezocht hebben. Toen we naar bed gingen was het alweer de laatste nacht.
De volgende dag moesten we alweer naar huis. Wat ging dat kamp snel!! :-( Toen we
weer op school aankwamen, werden we warm ontvangen door onze ouders.”

Sponsort u ons weer?
Vrijdag 17 november is het weer zover: de jaarlijkse sponsorloop! Vorig jaar
hebben de kinderen een fantastisch bedrag bij elkaar gelopen, waarvan het
resultaat dagelijks te zien is in de klassen.
De programma's op de chromebooks werken echter op jaarlijkse licenties en ook zouden
de chromebooks nog wel wat uitbreiding kunnen gebruiken. Deze volgende stap op weg
naar ‘21st century skills’ willen we graag zetten, maar dat kan alleen ..........als de
sponsorloop een succes wordt. Zet vrijdag 17 november alvast in uw agenda en kom alle
lopers aanmoedigen en ondersteunen.

Schooljaar ook voor MR weer gestart
De eerste MR-vergaderingen in het nieuwe schooljaar zitten er weer op. De
leden van de medezeggenschapsraad kwamen maandagavond 25 september
voor het eerst dit schooljaar bij elkaar. De tweede vergadering vond plaats op
dinsdagavond 7 november.
De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de
personeelsgeleding. De ouders worden in onze MR vertegenwoordigd door Wendy
Versendaal-Kosten, Elke Crezée-DePauw, Irma Dekker en Leonie van Ooijen. Namens het
personeel van school nemen Ans van der Made, Kees Korteland, Mirjam DudokRasenberg en Sandra Hendrix-Kouters deel aan de MR.
Thema’s
Samen met directeur René Luijten vergaderen zij gemiddeld 5 keer per jaar en
bespreken dan onderwerpen als verbeteringen en/of veranderingen in het onderwijs, het
formatieplan (welke leraren / klassen) en veiligheid in school. Afgelopen schooljaar was
de MR onder andere betrokken bij de aanstelling van een nieuwe directeur voor onze
school. Ook zocht de MR afgelopen schooljaar samen met de Oudercommissie naar een
oplossing voor het achterblijven van de betaling van de ouderbijdrage en zijn de
consequenties voor het niet betalen van de ouderbijdrage besproken. Eén van de
onderwerpen waar de MR zich op korte termijn hard voor maakt is beleid rondom
schoolreisjes. Ook is communicatie een steeds terugkerend onderwerp.
Namens u
De ouders in de MR zitten er namens en voor u. Wilt u hen punten meegeven die u aan
het hart gaan, spreek dan één van hen aan op het schoolplein of stuur een e-mail naar
mr.grienden@dewaarden.nl
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, schuif dus gerust eens aan. De volgende
vergadering is op donderdagavond 21 december 2017.

Schoolregel van de maand:

‘Een complimentje geven werkt heel lang en duurt maar even’
Deze maand besteden we schoolbreed aandacht aan de regel: ‘Een
complimentje geven werkt heel lang en duurt maar even’.
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.

Ook willen we u attent maken op de looprichting binnen school. De ouders van de
groepen 1 en 2 komen door de achteringang binnen en lopen vervolgens door de gang
van de groepen 4 weer naar buiten. We vragen u om deze route te volgen.

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Mad Science verzorgt weer een wetenschap & techniek cursus op onze school,
voor de kinderen van groep 3 t/m 8. We zijn donderdag 9 november van start
gegaan, maar we hebben nog enkele plekjes vrij!
De kinderen kregen op donderdag 26 oktober als opwarmertje een spectaculaire science
show te zien.
Tijdens de cursus die zes donderdagen wordt gegeven, gaan de kinderen aan de slag met
talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de
belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding. Na
iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te
leren en te experimenteren.

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op
school. De cursusdata zijn: 16, 23 en 30
november en 7 en 14 december. Starttijd is
14.45 uur, de lessen duren 60 minuten.
Deelname kost EUR 69,50 per kind, inclusief
goodies, leskaarten en Mad Science-polsbandje.
Wil je nog meedoen, neem dan even contact op
Mad Science, via inschrijven.mad-science.nl

Samen staan we sterk: tweede dorpsavond op komst
Al eerder informeerden we u over de dorpsavonden die we in
Lage Zwaluwe houden onder de noemer ‘Samen staan we sterk’.
Tijdens deze avonden willen we met elkaar in gesprek gaan over
de sociale veiligheid in en betrokkenheid bij ons dorp. Na een
eerste, succesvolle, avond afgelopen voorjaar nodigen we u nu
graag uit voor de vervolgbijeenkomst, op maandag 27
november. U bent om 19.30 uur van harte welkom bij ons op school.
De avond wordt georganiseerd door een werkgroep bestaand uit ouders,
vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraad van onze school, personeel van
school en van kindercentrum De Roef, de jongerenwerker en de coördinator dorpsgericht
werken van de gemeente Drimmelen. Tijdens de eerste avond, op 10 april, hebben we
besproken hoe we door meer en beter samen te werken de sociale veiligheid in en de
betrokkenheid bij het dorp kunnen vergroten. Tijdens deze avond is het idee ontstaan om
vaker een thema-avond te houden.
Workshops
Maandag 27 november worden er drie workshops gegeven, waarvan u er maximaal twee
kunt volgen. De workshops zijn vooral bedoeld om op interactieve manier met elkaar in
gesprek te gaan. De workshops zijn:
* Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): thema ‘angsten

* Waarom is het belangrijk om meldingen te doen en wat gebeurt er met uw meldingen?
* Voorlichting over alcohol en drugs.
Graag horen we of u maandag 27 november komt en met hoeveel personen. U kunt zich
tot 20 november via het algemene e-mailadres van school, info.grienden@dewaarden.nl
of bij Lilian Lambrechts, coördinator dorpsgericht werken, e-mail
llambrechts@drimmelen.nl aanmelden.

Kinderboekenweek: Een week vol gezellige,
sfeervolle en griezelige leesactiviteiten
Dit jaar stond de Kinderboekenweek in het teken van
‘gruwelijk eng’. Woensdag 4 oktober begonnen we de dag
met z’n allen op het schoolplein. Vele ouders en andere
familieleden kwamen kijken hoe alle leerlingen gezamenlijk
het dansje van ‘Gruwelijk eng’ van Kinderen voor Kinderen
deden. Een aantal kinderen durfde het voor te doen op het
bordes; gruwelijk eng, maar zij zijn niet bang!
Wat hebben we nog meer gedaan… De kinderen hebben elkaar voorgelezen, de groten
lazen de kleintjes voor. De wethouder kwam ook even luisteren
naar de mooie verhalen. In groep 1 en 2 kwamen vele lieve opa’s
en oma’s voorlezen aan hun kleinkinderen. En als afsluiting
hielden we donderdagavond 12 oktober de jaarlijkse
boekenmarkt, verzorgd door Het Verboden Rijk uit Oosterhout.
We hebben voor ruim 1275 euro aan boeken verkocht, waardoor
we voor 128 euro aan nieuwe boeken voor in de schoolbibliotheek
mochten aanschaffen.
Op dinsdag 24 oktober
bracht schrijfster
Annemarie Bon de groepen
3 t/m 5 een
schrijversbezoek. We hebben o.a. geleerd hoe een
boek wordt gemaakt en we hebben kennis gemaakt
met haar boeken. Ook heeft iedere groep een
aantal mooie boeken van haar gekregen, zodat we
er weer een aantal spannende leesboeken bij
hebben!

Stichting Leergeld zoekt sollicitanten
Stichting Leergeld West-Brabant Oost (leergeld WBO) heeft vier vacatures.
De stichting, die actief is in de gemeenten Aalburg, Dongen, Drimmelen,
Geertruidenberg, Gilze-Rijen, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem,
ondersteunt kinderen uit minimagezinnen (in de leeftijd van 4 tot 18 jaar) bij
deelname aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Leergeld WBO zoekt, voor minimaal 2 vaste ochtenden per week (ma-di-wo of do.):
- Eén medewerker/ster klantcontact voor de gemeenten Aalburg, Werkendam en
Woudrichem
- Eén medewerker/ster klantcontact voor de gemeente Gilze-Rijen
- Eén medewerker/ster klantcontact voor de gemeente Dongen
- Twee medewerkers/sters klantcontact voor de gemeente Oosterhout.

U wordt lid van het secretariële team, o.l.v. de algemeen coördinator. Samen vormt u
met hen de BackOffice van Leergeld WBO. De werkzaamheden vinden plaats op het
bedrijfsbureau in Oosterhout.
Interesse? Vraag dan de hele vacature op bij Willy Duister, w.duister@dewaarden.nl

Belangrijke data en andere nuttige informatie
Een ziek kind? Geef dit dan zo mogelijk vóór 08.20 uur telefonisch aan ons door!
November
Vr. 10 november
Wo. 15 november
Vr. 17 november
Ma. 20 en di. 21 november
December
Di. 5 december
Wo. 6 december
Do. 21 december
Vr. middag 22 december t/m vr. 5
januari 2018
Januari
Ma. 8 januari 2018
Ma. 15 januari 2018
Do. 25 januari 2018

Activiteit
Liniecrossers groep 8
Koffieochtend van 08.30 tot 09.30 uur
Sponsorloop
Rapportbespreking
Activiteit
Sinterklaasfeest
Studiedag – alle kinderen zijn vrij
Kerstfeest: kerstlunch. De kinderen zijn om 14.30 uur.
Kerstvakantie; de kinderen zijn vrijdag 22 december
vanaf 12.30 uur vrij.
Activiteit
Informatieavond instroom groep 1
Informatieavond voortgezet onderwijs
Kijkmiddag groep 4 t/m 8: van 14.30 uur tot 15.00 uur.

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

