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

Voor u weer een nieuwe Sprietpraat.

De volgende Sprietpraat verschijnt op dinsdag 6 februari 2018.
Wilt u kopij aanleveren voor De Sprietpraat dan kan dat t/m 2 februari 2018.
Kopij sturen naar speters@skozok.nl o.v.v. Sprietpraat.

Met vriendelijke groet,
Stans Peters
BS De Grasspriet

Wanneer zet je licht aan

BS De Grasspriet - Sprietpraat 17 januari 2018



Zeker overdag doen kinderen nooit uit zichzelf het fietslicht aan. Ze zien toch nog genoeg? Ze
beseffen niet dat door anderen gezien worden veel belangrijker is. Maak met je kind daarom de
afspraak dat hij/zij het fietslicht in ieder geval aandoet als:

de straatverlichting aangaat;
andere fietsers het licht aanhebben;
de etalageverlichting gaat branden.

Als kinderen meerijden in de auto, kun je hen er op wijzen hoe slecht een fietser zonder licht te zien
is. Doe dat regelmatig en het liefst in het donker ’s avonds en bij slecht zicht overdag.

Roze monsters

Maandag 8 januari hebben we bij de maandopening kennisgemaakt met de roze monsters van
Leren Leren. Deze monsters helpen je bij de vragen: Hoe kan ik leren doorzetten en hoe leer ik het
nut inzien van wat ik leer? Wilt u ook kennis met ze maken?

Hoi mijn naam is GoGo. Ik ben een echte doorzetter. Als ik aan een taak begin maak ik hem altijd
af. Dat is niet altijd makkelijk. Als ik een opdracht bijvoorbeeld moeilijk vind probeer ik het gewoon
net zo lang totdat het wel lukt. Soms kost dat behoorlijk veel tijd. Maar ik weet dat alles valt te leren.
Als je geboren wordt kun je eigenlijk nog niks. Maar door steeds een beetje meer te leren kun je
uiteindelijk heel veel. Mijn moeder zegt dat zelfs zij nog iedere dag nieuwe dingen leert. Dat is toch
grappig!
Als ik iets af heb gemaakt geeft me dat een heel fijn gevoel. Dat heb ik dan toch maar mooi gedaan.
Ik probeer altijd op mezelf te vertrouwen. Als iets me niet gelijk de eerste keer lukt raak ik niet in
paniek. Ik ben waarschijnlijk echt niet de enige die soms moeite heeft met een opdracht. Iedereen
moet nog dingen leren. Als je alles al zou kunnen, waarom zou je dan op school zitten?

Hoi mijn naam is Spielo. Ik weet precies in welke dingen ik goed ben en in welke dingen niet.
Dingen waar ik goed in ben noem ik kwaliteiten. Een van mijn kwaliteiten is bijvoorbeeld dat ik goed
kan samenwerken met andere kinderen. Een andere kwaliteit is dat ik goed ben in rekenen. Ik houd
van nummers en getallen.
Als je ergens goed in bent is het ook leuk om te doen. Je kunt laten zien wat je kunt.
Als we in een groepje werken met andere kinderen kan ik de anderen helpen door mijn kwaliteiten.
Dat is extra fijn.
Het is fijn om iemand te helpen die ergens moeite mee heeft. En helemaal is het fijn als ik iemand



kan helpen om iets beter te begrijpen.
Ik leg rustig uit aan de ander en lach hem nooit uit omdat hij moeite heeft met iets wat ik heel
makkelijk vind. Iedereen heeft zijn kwaliteiten.

Hoi mijn naam is Drom. Ik weet waarom ik bepaalde dingen moet leren. Als ik van de juf veel
sommen moet maken weet ik wat ik daarvan kan leren.
Laatst hadden we een som waarbij je een munt van twee euro moest splitsen in allemaal kleinere
munten. Ik snap dan dat je daardoor uiteindelijk leert dat meerdere munten dezelfde waarde
kunnen hebben als een grote munt. Dat is handig om te weten als ik bijvoorbeeld later een keer zelf
naar de supermarkt ga.
Ik doe bij opdrachten altijd ontzettend mijn best. Ik weet hoe belangrijk het is om bijvoorbeeld goed
te kunnen lezen. Letters zijn namelijk overal. Soms moet ik even doorzetten. Niet alle opdrachten
vind ik even leuk om te doen. Maar als ik dan weer denk aan waarom ik het leer en wat ik later
allemaal mee kan… nou dan ben ik weer extra gemotiveerd.
Ik denk dat de juf goed weet wat belangrijk voor ons is om te leren. Zij is al groot en wijs en zal veel
dingen beter weten dan ik. Daarom luister ik goed naar haar zodat ik later net zo slim word.

Hoi mijn naam is Zieme. Ik weet wanneer ik goed gewerkt heb. Als ik een taak goed heb afgerond
geeft me dat een fijn gevoel. Ik weet precies wanneer ik goed mijn best heb gedaan. Maar ik weet
het ook wanneer ik een taak eigenlijk te snel en te slordig heb gemaakt omdat ik er bijvoorbeeld
geen zin in had. Als ik zie dat ik veel fouten heb gemaakt of wanneer ik zie dat ik te slordig heb
gewerkt onthoud ik dat. Dan kan ik het de volgende keer beter doen. Ik vind het namelijk leuk om
tevreden te zijn over mijn eigen werk. Het geeft me een fijn gevoel.
Soms leg ik oude en nieuwe werkjes naast elkaar. Het is fijn om te zien dat ik vooruit ben gegaan
met sommige dingen. Daardoor ben ik dan extra gemotiveerd om een volgende keer extra mijn best
te doen. Zo word ik steeds een beetje beter in de dingen die ik doe.
Ik ben trots op wie ik ben en op wat ik heb bereikt.

Verkeersouders gezocht

Beste ouders/verzorgers,

De verkeerscommissie is op zoek naar 2 enthousiaste ouders die willen meedenken en helpen bij
activiteiten omtrent Verkeer.

Aanmelden kan via de mail bij Juf Iris (iwijnen@skozok.nl) en bij Juf Lenny (lgroos@skozok.nl).

Vriendelijke groeten,



De Verkeerscommissie

Verkeerscommissie

Beste ouders,

Ook dit jaar wordt er weer een fietsverlichtingscontrole gehouden op school. Het is later dan dat we
gewend zijn, maar we willen het niet voorbij laten gaan. De controle wordt gehouden op dinsdag 23
januari van 8.00u tot aanvang schooltijd.

We hopen dat weer veel kinderen op de fiets komen.

Groetjes,

De Verkeerscommissie

MR De Grasspriet



Wist je dat….

-         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 op woensdag 29 november MR-vergadering hebben gehad?
-         We mededelingen uit de GMR doorgenomen hebben?
-         We de onderwerpen van de studiedag op 6 december besproken hebben?
-         We op aanvulling van het tevredenheidsonderzoek overwegen om als MR samen met de  
           oudervereniging het onderwerp (cyber) pesten op te gaan pakken?
-         We hiervoor contact opnemen met Cordaad Welzijn?
-         Onze volgende vergadering op woensdag 17 januari om 20:00 uur is?

Wie worden Prins en Prinses carnaval

Wie worden Prins en Prinses carnaval van het Sprietengat 2018?

Zoals ieder jaar mogen ook dit jaar kinderen van groep 7 en 8 zich verkiesbaar stellen om Prins en
Prinses Carnaval te worden. Pien, Fleur, Lynn, Rivan en John zijn dit jaar de kandidaten! Nog even
geduld en dan weten we wie in de prachtige mantel en steek ons zullen toespreken tijdens het
carnavalsfeest op vrijdag 9 februari!

Muziek op De Grasspriet



Muziek op de Grasspriet!

Vanaf maandag 15 januari krijgen de kinderen van de Grasspriet muziekles van echte
muziekdocenten!

In samenwerking met het Centrum voor Muziek en Dans is het mogelijk gemaakt dat juf Femke van
Leeuwen (voor de onderbouw op woensdag) en juf Chelsea Foreman (voor de bovenbouw op
maandag) om de week een half uur per week muziekles komen geven in alle groepen.

Controleposten voor het Verkeersexamen

GEZOCHT: Controleposten voor het Verkeersexamen

De kinderen van groep 7 van alle basisscholen in Valkenswaard leggen in de maand april het
verkeersexamen af. Op donderdag 5 april 2018 is het landelijke theorie-examen op school en op
dinsdag 17 april 2018 fietsen bijna 300 kinderen de route van het praktijkexamen vanaf de Markt.

Praktisch verkeersexamen
De organisatie van dit examen ligt bij de scholen maar ook voor een belangrijk deel bij de Afdeling
Valkenswaard van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Enkele tientallen vrijwilligers zijn ieder jaar druk



in de weer om met name het praktijkexamen vlot en soepel te laten verlopen. Wie kent niet de
verhalen van de controleposten die verdekt staan opgesteld en al dan niet vanachter een krant de
kinderen in de gaten houden? Deze herkenbare mensen noteren de gedragingen van de kinderen
op controlelijsten, waarna de leerlingen in de meeste gevallen het verkeersdiploma ontvangen.

Nieuw: app voor controleposten
Ook VVN gaat met zijn tijd mee: er is voortaan een app beschikbaar voor tablet of smartphone
waarmee de prestaties van de kinderen beoordeeld kunnen worden.

Een fors aantal van onze vrijwilligers heeft de senioren-leeftijd al (ruimschoots) bereikt en niet
allemaal voldoende bedreven in het omgaan met deze nieuwe communicatiemiddelen.
Daarom is VVN op zoek naar u als ouder van kinderen op de basisschool.
Kom vanaf komend jaar de ervaren controleur een dagje meehelpen als digitale controlepost.
U maakt daarmee mogelijk dat het verkeersexamen in Valkenswaard met de toekomst meegaat en
zodoende kan blijven plaatsvinden.

Tenslotte
Wij zoeken dus: controleposten verkeersexamen
Dinsdag 17 april 2018 van 08.00 tot 16.00 uur
Vooraf instructie over de nodige verkeerskennis en het hanteren van de Controlepost app
Eventuele vragen: Leerkracht groep 7 of rechtstreeks bij:

Veilig Verkeer Nederland afdeling Valkenswaard
Hans Brekelmans
Telefoon 040 2015161 / 06 23201986
jambrekelmans@onsbrabantnet.nl

Wij rekenen op u!

Voorleesmiddag

V O O R L E E S M I D D A G

Hallo kinderen (4-6 jaar), kennen jullie het verhaal van het lelijke jonge eendje al? Het eendje wat
niet leek op zijn broertjes of zusjes en daar heel verdrietig van werd? Hoe het met hem ging, willen
wij graag aan jullie laten zien want er zijn schitterende tekeningen gemaakt van dit verhaal.
Kunstenaar Theo van Hoytema heeft het hele sprookje getekend en in het Nederlands Steendruk
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Museum aan de Oranje Nassaustraat 8C in Valkenswaard is nu een tentoonstelling van zijn werk.
Je kunt hier ook zijn tekeningen van andere dieren zien. Wij lezen op vijf verschillende woensdagen
het verhaal aan jullie voor en wel op 17 januari, 7 februari, 21 februari, 7 maart en 28 maart 2018
om 14:00 uur en om 15:00 uur (in twee rondes). Kom je ook?

Na afloop mag je een kleine attentie mee naar huis nemen. Nodig je vriendjes, vriendinnetjes of
klasgenootjes ook uit voor een voorleesmiddag in het museum. Tot ziens in het NSM!

Oudervereniging Jaarvergadering

Aankondiging jaarvergadering Oudervereniging

De Oudervereniging houdt haar jaarvergadering op woensdag 17 januari a.s. om 19.45 uur,
voorafgaand aan de reguliere bestuursvergadering.
Locatie: De Grasspriet. Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden kan via
ovdegrasspriet@gmail.com

De agenda is als volgt:
1) Opening door voorzitter
2) Notulen vorige jaarvergadering (januari 2017)
3) Secretarieel Jaarverslag 2016-2017 (door secretaris)
4) Financieel Jaarverslag 2016-2017 (door penningmeester)
5) Vaststelling ouderbijdrage schooljaar 2018-2019
6) (Her)verkiezing bestuursleden
8) Rondvraag
-------------------------

Belangrijke data 17 januari 2018
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17 januari - Jaarvergadering oudervereniging
22 januari - vergadering GMR
12 t/m 16 februari - Carnavalsvakantie
19 februari - Studiedag, de kinderen zijn vrij

De Grasspriet

Van de Venstraat 9, 5555 KK Valkenswaard

degrasspriet.nl

Vragen? 040 2012908 of infodegrasspriet@skozok.nl

 


