Griftinfo 2, 23 september 2022.
Beste ouders,
De eerste weken van het schooljaar
zitten er weer op. De kinderen hebben
hun plek gevonden en de leerkrachten
zijn gewend aan hun nieuwe groep.
Ook de Oekraïense klas is goed gestart.
Inmiddels bezoeken 34 kinderen de
school aan de Schans. Naast lessen in
het Oekraïens krijgen ze ook
Nederlandse les, sport en muziek.
Wat was het een geweldige voorstelling
gisteren! Alle kinderen deden mee en
aan hun gezichten te zien hebben ze
ervan genoten!
De komende tijd staat o.a. de
Kinderboekenweek op het programma.
Het thema is Gi-ga-groen.
Zoals ieder jaar verzorgt Jacqueline van
Lunteren dan altijd een mooie
boekentafel. Komt u gerust kijken!
Met vriendelijke groet,
Dorine de Jong

Van de leerlingenraad:
De leerlingenraad is door de klassen
gekozen en vertegenwoordigen de
klassen en de school. De leerlingen
zitten in de groepen 4 t/m 8. Ze denken
over verschillende dingen mee, zoals de
inrichting van het schoolplein, regels op
school, pauzetijden, organiseren van
activiteiten/sponsorloop
etc,
over
feesten, schoolreisjes en wat er verder
aan de orde komt.
De leerlingenraad komt ongeveer om de
6 weken bij elkaar samen met Juf Dorine
en/of juf Jessica. Dit is altijd in het in
het kamertje naast groep 5.
De leerlingenraad bestaat dit schooljaar
(2022-2023) uit Caitlin, Feline, Rosalie,
Mick, Roosmarijn, voorzitter Bjarn, Lin,
Willemijn, Guus en Miriam. Zij hangen
inmiddels al in een mooie lijst
herkenbaar in de school.
Een paar keer per jaar zullen een aantal
leerlingen van de leerlingenraad u een
kleine update geven door een bericht te
schrijven voor in de Griftinfo.

Schoolorkest.
Het Schoolorkest is een 7 weken
durende cursus voor kinderen om met
elkaar een echt harmonieorkest te
vormen.
Het is bewezen dat muziek een
belangrijke bijdrage levert in de
ontwikkeling van (jonge) kinderen.
Fidelio wil daaraan bijdragen met dit
project. Het project Het Schoolorkest
laat kinderen in contact komen met
blaasmuziek en het bespelen van een
instrument. Muziek maken geeft naast
plezier ook een verantwoorde invulling
aan vrije tijd en betekent in veel
gevallen een hobby voor ‘t leven.
Het Schoolorkest is een
muziekprogramma van 7 lessen van
ongeveer 45 minuten onder schooltijd.
De kinderen krijgen van Fidelio een
instrument of blokfluit in bruikleen
waar zij op leren blazen en muziek mee
kunnen maken.
Tijdens de lesuren op school krijgen de
kinderen les van Anna Zeijlemaker een
gediplomeerd docente en vrijwilligers
van Fidelio. De kinderen krijgen uitleg
over de instrumenten en leren de
basisbeginselen van het spelen op een
instrument met behulp van een
muziekboek. Ook leren ze om met
elkaar een orkest te vormen.

De lessen zullen gegeven worden op
woensdagmorgen onder schooltijd. We
starten op 2 november.
De groepen 1 en 2 krijgen ritme
instrumentjes.
De groepen 3 en 4 krijgen een blokfluit
De groepen 5 t/m 8 gaan een
blaasinstrument bespelen
De groepen 1 t/m 4 krijgen les in school
en de groepen 5 t/m 8 komen naar
Fideliio
Natuurlijk mogen de kinderen laten
horen wat ze geleerd hebben. Dit doen
ze op school op 22 december, maar ook
ouders en opa’s en oma’s enz. worden
uitgenodigd om op 21 december om
18.30 uur in de Camp naar het
schoolorkest te komen luisteren.
De kinderen krijgen een instrument van
Fidelio in bruikleen. Ook de kinderen
die blokfluit gaan spelen krijgen deze in
bruikleen. De ritme instrumenten waar
de kleuters mee gaan spelen blijven op
school.
In de eerste les mogen de kinderen naar
voorkeur een 1e, 2e en 3e keuze
opgeven. Aan de hand van
beschikbaarheid van de instrumenten
zullen deze vervolgens tijdens de
tweede les worden uitgedeeld. Ook
wordt er een contract ondertekend. Dit
contract wordt tijdens de eerste les

uitgedeeld en moet voor de tweede les
worden ingeleverd.
De kinderen hebben al aangegeven of ze
interesse hebben om mee te doen. Op
woensdag 2 november worden de
instrumenten verdeeld.
We hopen dat we een mooi concert
kunnen geven op 21 en 22 december!

Schoolontwikkeling
Op onze school werken de leerkrachten
samen in professionele
leergemeenschappen. Ze kijken samen
naar ons onderwijs en naar de
resultaten van de kinderen. Vervolgens
wordt een analyse gemaakt en wordt
een plan opgesteld hoe we ons
onderwijs kunnen verbeteren. Dit
schooljaar gaan we aan de slag met
rekenen. We kijken met elkaar naar de
resultaten, de doelen en de leerlijnen
per leerjaar. We laten onze lessen
hierop aansluiten en hopen zo de
resultaten te verbeteren.

African Heartbeat
Gisteren hadden we ons schoolbrede
project African Heartbeat. Onder
leiding van Band Event hebben alle
groepen een deel van de voorstelling
ingestudeerd. Er waren liedjes, dansen
en er werd op diverse slaginstrumenten
gespeeld. Aan het eind van de dag was
deze geweldige voorstelling te zien in
de Camp. Op Parro vindt u ook foto’s en
filmpjes van de voorstelling.
Iedfere 4 jaar doen wij zo’n
schoolbreed project. Dit is mogelijk
doordat de ouderraad hiervoor geld
reserveert van de ouderbijdrage. Zoals
ik gisteren al zei; dit zouden we elk jaar
wel willen doen!
De kinderen hebben het heel goed
gedaan en volgens mij was het een zeer
geslaagde dag en voorstelling!

Bijzondere data in de komende
periode:
23 september: Griftinfo 2.
28 september: Jaarvergadering
ouderraad.
5 oktober: Studiedag, alle leerlingen
zijn vrij.
21 oktober: Griftinfo 3.
21 oktober: Groep 1/2 vrij.
24 t/m 28 oktober: herfstvakantie.

