
Beste ouder/verzorger,
Beste ouder(s) / verzorger(s),

Voor u weer een nieuwe Sprietpraat.

De volgende Sprietpraat verschijnt op dinsdag 12 december 2017, de laatste van dit kalenderjaar.
Wilt u kopij aanleveren voor De Sprietpraat dan kan dat t/m 8 december 2017.
Kopij sturen naar speters@skozok.nl o.v.v. Sprietpraat.

Met vriendelijke groet,
Stans Peters
BS De Grasspriet

Kalender

Bs De Grasspriet - Sprietpraat 14 november 2017



23 november - GMR SKOzoK
5 december - Continue rooster tot 14 uur
6 december - Studiedag, kinderen zijn vrij
7 December - Rapport mee naar huis
21 December - 's middags vrij i.v.m. Kerstviering 's avonds
21 December - Kerstviering vanaf 17 uur
25 December t/m 5 Januari - Kerstvakantie

Speel-O-Theek

Speel-O-Theek in Valkenswaard.

Lees het hele artikel door op deze link te klikken.

Nieuws MR

Wist je dat….

https://www.degrasspriet.nl/-temp-uploads/99731632-5056-873B-09B6B2E48E2C1D8C.html#


-          Iedereen altijd welkom is om een MR vergadering bij te wonen?

-          Wij het dan alleen graag even vooraf willen weten  i.v.m. de koffie?

-          We het ARBO actieplan voor komend schooljaar weer doorgenomen hebben?

-          We goed nadenken wat we doen met de vele aanmeldingen die we als school krijgen?

-          We de resultaten van het tevredenheidsonderzoek uitgebreid bekeken hebben?

-          We overwegen om binnen de MR het onderwerp pesten op te gaan pakken?

-          We binnen de MR helaas afscheid genomen hebben van Joerie van Looij?

-          We heel blij zijn dat John Otten zijn plaats ingenomen heeft?

-          Onze volgende vergadering op woensdag 29 november om 20 uur is?

Leren leren monsters

Leren leren monsters

Maandagmiddag  6 november was de tweede maandopening van dit schooljaar. Ook deze middag
werden er Lerenleren-monsters aan de kinderen voorgesteld. Dit keer waren het de monsters die
helpen met de vraag: Hoe ben ik op tijd klaar en zorg ik ook voor een goed resultaat?

De monsters Moni, Hoeso en Plavo helpen de kinderen de komende weken weer om hun
vaardigheden om te leren leren te vergroten. Wilt u ook even kennismaken?

Hoi mijn naam is Plavo.
Als ik aan een opdracht begin vind ik het fijn om te weten hoeveel tijd ik ervoor heb. Op die manier
raak ik niet in paniek omdat ik denk dat ik het niet afkrijg. Ik vraag aan de juf hoeveel tijd ik heb. Als
ik nog niet kan klok kijken vraag ik of de juf me op een andere manier kan laten zien hoeveel tijd ik
heb. Misschien mag ik wel een zandloper lenen?



Ik begin met mijn taak. Als er dingen zijn die ik lastig of te moeilijk vind sla ik die even over. Ik ga
dan rustig verder met de dingen die ik wel snap. Dat geeft me rust. Ik zet een klein stipje bij de
dingen die ik oversla. Daar kijk ik straks wel even naar.
ls ik mijn werk af heb kijk ik of ik nog tijd over heb. Als ik tijd overheb kijk ik alles nog even rustig na.
Zijn er misschien dingen die ik ben vergeten? Of heb ik sommige dingen misschien te snel
gedaan? 
Als ik heel veel tijd over heb ga ik naar de juf om te zeggen dat ik mijn taak af heb. Misschien mag
ik even iets anders doen nu.
Als de tijd om is en ik mijn werk nog niet af heb, geeft dat niet. Ik heb mijn best gedaan en goed
doorgewerkt. Ik raak niet in paniek en zeg tegen de juf dat ik het bijna af heb.
Niet iedereen is even snel en dat is oké.

Hoi mijn naam is Hoeso.
Als ik aan iets werk wat ik moet inleveren werk ik rustig en gecontroleerd. Ik raffel het niet af want
dat vind ik zonde. Ik kijk alles nog een keer goed na voordat ik het inlever. Zijn er dingen die ik
misschien niet helemaal goed of netjes heb gedaan? Dan verbeter ik die nog rustig.
Meestal weet ik wel hoe ik een werkje of toets heb gemaakt. Ik weet welke vragen ik makkelijk vond
maar ik weet ook met welke vragen ik meer moeite had. Dat is fijn. Op die manier weet ik ongeveer
hoeveel vragen ik goed had en hoeveel vragen fout.
De volgende keer kan ik misschien nog iets langer werken aan die ene som die ik zo lastig vond.
Als ik samen aan een werkje heb gewerkt met andere kinderen weet ik of dat goed is gegaan of
slecht. Hebben we goed geluisterd naar elkaar? Of was er soms een de baas waardoor de rest niet
aan het woord kwam? Ik vind het belangrijk om daarnaar te kijken zodat we het de volgende keer
eventueel anders en beter kunnen doen. Ik weet ook of ik zelf mijn best heb gedaan met het
samenwerken. Ik vind het belangrijk dat iedereen ongeveer evenveel doet. Ook merk ik dat
sommige kinderen in bepaalde dingen heel goed zijn. Dat is fijn met samenwerken. Op die manier
kun je van ze leren. Ze kunnen jou dan uitleggen hoe ze iets doen.

Hoi mijn naam is Moni.
Ik vind het fijn om te kijken of tijdens mijn werk alles goed gaat.
Ik werk alleen aan de opdracht waar ik aan moet werken. Ik laat me niet afleiden en doe tussendoor
geen andere dingen. Als ik iets even niet begrijp ga ik naar de juf.
Soms vraag ik aan mezelf of het leren en werken nog goed gaat? Snap ik nog steeds waar de
opdracht over gaat? Of ben ik afgeleid en snap ik niet zo goed meer wat ik aan het doen ben? Als
dat zo is, leg ik mijn werk heel even neer. Ik knipper een paar keer met mijn ogen en misschien ga
ik even naar de wc. Daarna kan ik dan weer heel geconcentreerd werken.
Nu ga ik weer verder met mijn taak. Zijn er dingen waar ik hulp bij kan gebruiken dan geeft dat niks.
De juf is er voor ons allemaal. Ik kijk ook naar hoe ik me voel. Als ik merk dat iets me niet lukt
omdat mijn concentratie op is dan ga ik ook naar de juf. Misschien heeft zij tips voor mij.

Kerstviering



Kerstviering

Op donderdag 21 december zal op school weer de kerstviering plaatsvinden. De kinderen zijn die
ochtend om 12 uur uit en komen pas weer op school van 17 tot 19 uur. Deze middag zijn de
kinderen dus vrij!

Het precieze programma van de avond houden we nog even als verrassing, maar wel weten we al
dat we niet kunnen zonder de hulp van een paar enthousiaste ouders!

Van 17 tot 18 uur kunnen we hulp gebruiken in de klassen (bij de kinderen) en buiten op het plein
(bij de ouders).
Van 18 tot 19 uur kunnen we hulp gebruiken op het plein (bij de ouders en kinderen).

Als je de kans ziet om ons deze avond te komen helpen, dan vinden wij dat heel erg fijn! Graag
aanmelden bij juf Valerie: vschurgers@skozok.nl. Geef je duidelijk aan waar je zou willen helpen?

Meer info over deze avond volgt!

Week van Mediawijsheid



Vrijdag 17 t/m vrijdag 24 november 2017 Week van de Mediawijsheid

Bibliotheek De Kempen organiseert samen met Cordaad Welzijn gratis informatieavond over social
media en cyberpesten.

De huidige generatie kinderen en jongeren groeit op in een wereld vol media. Een wereld waarin je
slechts een smartphone nodig hebt om dagelijks op ontdekkingsreis te gaan. Waarin je eenvoudiger
met elkaar in contact kan komen dan ooit tevoren. Maar behalve deze eindeloze mogelijkheden,
zijn er ook risico’s. Van cyberpesten en wraakporno tot nepnieuws en radicalisering. De manier
waarop we ons online gedragen, kan uiteindelijk grote maatschappelijke gevolgen hebben.

Hierover moeten we met elkaar in gesprek, maar dat is niet altijd even makkelijk. Omdat we elkaar
niet begrijpen, een andere ‘taal’ spreken of de mediawijze skills missen om tot de kern door te
kunnen dringen. Daarom is het thema van de Week van de Mediawijsheid 2017 Generatie Media:
samen mediawijs.

Informatieavond

Bibliotheek De Kempen organiseert samen met Cordaad Welzijn op 21 november een
informatieavond over social media en cyberpesten. Ouders van kinderen uit groep 7 en 8 en de
brugklas zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom in de bibliotheekvestiging in Valkenswaard. Het
programma start om 20.00 uur.

Pesten via internet

Cyberpesten is het pesten via internet. Het gebeurt vaak via social media, zoals Facebook,
Instagram en Snapchat, maar ook via SMS, WhatsApp of e-mail. Tegenwoordig is iedereen al vanaf
jonge leeftijd verbonden met het internet. Daarom is cyberpesten een groeiend probleem. Hoe
herken je het? Wat kun je ertegen doen?

Marc Nemelc, jongerenwerker van Cordaad Welzijn, Floris Brocaar van Novadic-Kentron en
Marjolein van de Klundert van Humanitas lichten het onderwerp toe.

Aanmelden

Locatie: Bibliotheek Valkenswaard, Hofnar 12 te Valkenswaard

Tijd: 20:00 uur tot 22.00 uur, binnenlopen vanaf 19:30 uur

Aanmelden via: valkenswaard@bibliotheekdekempen.nl of (085) 77 33 287 of via de website
www.bibliotheekdekempen.nl

Een actueel overzicht van alle activiteiten rondom de Week van de Mediawijsheid is terug te vinden
op de website van Bibliotheek De Kempen.

http://www.bibliotheekdekempen.nl


De Grasspriet

Van de Venstraat 9, 5555 KK Valkenswaard
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Vragen? 040 2012908 of infodegrasspriet@skozok.nl

 


