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

Voor u weer een nieuwe Sprietpraat.

De volgende Sprietpraat verschijnt op dinsdag 22 mei 2018.
Wilt u kopij aanleveren voor De Sprietpraat dan kan dat t/m 18 mei 2018.
Kopij sturen naar speters@skozok.nl o.v.v. Sprietpraat.

Met vriendelijke groet,
Stans Peters
BS De Grasspriet

Belangrijke data

BS De Grasspriet - Sprietpraat 18 april 2018



Datum Omschrijving
20 april Koningsspelen – sportdag
24 t/m 26 april Schoolkamp groep 8
26 april Studiemiddag, kinderen ’s middags vrijdag
27 april t/m 11 mei Meivakantie
27 april Koningsdag
5 mei Bevrijdingsdag
10 mei Hemelvaartsdag
20 en 21 mei Pinksteren
23 mei Grassprietdag

 

Schoolkamp groep 8

Schoolkamp groep 8

Op dinsdag 24 april t/m donderdag 26 april zal groep 8 op schoolkamp gaan. Dinsdagochtend zal
rond 10.00 uur de eerste groep op de fiets vertrekken en een kwartier later volgt de tweede. Op 
donderdag zullen we rond 12.00 uur (vanwege de studiemiddag) weer terugkomen op school.  Als u
het leuk vindt om groep 8 uit te zwaaien of op te wachten, bent u natuurlijk van harte welkom.

Aangezien juf Kim met groep 8 op kamp is, willen we de ouders van groep 7 vragen om
afmeldingen telefonisch door te geven (zodat het aan de invaller doorgegeven kan worden).

Koningsspelen-sportdag



Beste ouders,

Vrijdag, 20 april, staat onze jaarlijkse Koningspelen-sportdag weer op het programma!

Zoals u eerder hebt kunnen lezen in de brief ter oproep voor hulpouders, zullen we deze sportdag
weer organiseren op het veld bij vv de Valk.
De Grasspriet zal de sportdag houden op het voorste trainingsveld, naast het hoofdveld!
Let op: op de achterste trainingsvelden zal een andere basisschool hun sportdag houden dus daar
komen wij van de Grasspriet niet.

Wilt u die dag uw kind bij de leerkracht op het veld om 8.30u brengen (liever niet eerder i.v.m.
overzicht houden) en om 12.30u ook weer ophalen? Zo houden wij goed overzicht over onze
leerlingen en of ze wel/niet zijn opgehaald. We zullen dus geen leerlingen zelf naar de
parkeerplaatsen of fietsenstalling laten gaan.
U hoeft uw kind deze dag dus niet naar school te brengen maar rechtstreeks naar vv de Valk.

De kinderen zullen deze dag het schoolshirt dragen, dit shirt zullen ze op donderdagmiddag 19 april
al mee naar huis krijgen. Dit shirt dienen ze vrijdag om 12.30u in te leveren bij de groepsleerkracht,
dus geef uw kind een extra shirt mee waarin het dan om 12.30u naar huis kan.

Er wordt voor een hapje en drankje gezorgd in de pauze! De kinderen hoeven dit dus niet mee te
brengen. Ze mogen wel een flesje water meebrengen voor de extra dorst tussen al het sporten
door! Wellicht is het dus handig als uw kind een tas/rugzak meebrengt voor het extra shirt en de fles
water.

Graag zien de we kinderen sportief gekleed op het veld, met sportschoenen (zonder noppen voor
de veiligheid bij alle spellen).

Wij hebben er zin in! Indien er nog vragen/onduidelijkheden zijn dan horen we dit uiteraard graag.

Met sportieve groet,
de Sportdagcommissie

PS. Mocht de sportdag onverhoopt niet doorgaan i.v.m. slechte weersvoorspellingen dan
communiceren wij hier uiterlijk donderdag 19 april om 16.00uur over!

Grassprietdag



Grassprietdag

Op woensdag 23 mei is het weer zover: de Grassprietdag!

Dit jaar staat de Grassprietdag helemaal in het teken van DANS. Kinderen zullen deze dag
professionele dansworkshops kunnen volgen van een dans naar keuze. Het belooft een superleuke
dag te worden!

De schooltijden zijn deze dag hetzelfde als altijd. Er hoeft geen hapje en drinken meegenomen te
worden, hier wordt voor gezorgd. (een flesje water mag altijd)

Voor de begeleiding van groepjes zijn we voor deze dag op zoek naar ouders die ons kunnen
helpen!Aanmelding hiervoor door middel van een mailtje: vschurgers@skozok.nl

Vermeld a.u.b. of je voorkeur hebt voor hulp bij groep 1/2 of bij groep 3 tm 8.

En tot slot: kennen jullie de Swish Swish al?  We willen dit dansje met de hele school laten zien,
dus lekker gaan oefenen allemaal!

Leren leren

mailto:vschurgers@skozok.nl


Op dinsdagmiddag 3 april hebben we kennisgemaakt met de laatste 2 monsters van de leren-leren
familie: Ikke en Kenzo. Deze gele monsters helpen je bij de vraag: Welke manieren zijn er om te
leren en te werken en wat werkt voor mij?

We zullen de monsters zich laten voorstellen:

Hoi mijn naam is Kenzo.

Als ik iets moet leren ga ik eerst rustig zitten. Ik bedenk hoe ik op een makkelijke manier dingen kan
leren en onthouden. Staan er dingen bij die ik misschien al weet? Dan lees ik die eerst door om te
kijken of ik het allemaal nog weet. Of is alle informatie nieuw? Dan lees ik alles eerst rustig een keer
door. Ik probeer me niet te laten afleiden zodat het lezen en leren beter gaat. Als het toch te
rumoerig voor me is vraag ik aan de juf of ik even ergens anders mag gaan zitten.

Soms vind ik het fijn om belangrijke woorden op te schrijven. Op die manier onthoud ik beter.
Ik kijk of sommige informatie belangrijker dan is dan de rest. Dan kan ik daar op focussen.
Als ik dingen moet onthouden, lees ik hetzelfde stukje een paar keer. Dit doe ik net zo lang tot ik het
snap en kan onthouden. Pas daarna ga ik dan weer verder.
Als ik mag schrijven op het papier markeer ik met een mooie kleur belangrijke woorden en zinnen.
Op die manier kan ik snel zien wat in de tekst de belangrijkste woorden zijn en hoef ik niet steeds
de hele tekst opnieuw te lezen.

Ik geef deze tips ook aan andere kinderen en vind het fijn dat ik op die manier kan helpen.

Hoi mijn naam is Ikke.

In sommige dingen ben ik heel goed. Het is net alsof ik daar niet zo veel mijn best voor hoef te
doen. Ik snap het gewoon. Dat is heel makkelijk en leuk.
Maar er zijn ook dingen die ik wat moeilijker vind. Op school heb ik geleerd dat je van proberen kunt
leren. En dat is echt waar! Het is niet altijd leuk om aan iets te beginnen wat je moeilijk vindt.
Dingen die makkelijk zijn zijn veel leuker.

Toch wil ik ook dingen leren die ik nog niet goed kan. Ik vind bijvoorbeeld netjes aan elkaar
schrijven best lastig. Sommige woorden en letters krijg ik maar niet netjes op papier. Ik vertel dit
tegen de juf want ik wil dat ik later netjes kan schrijven. Ook oefen ik thuis. Ik oefen niet zo lang dat
het me boos maakt, maar gewoon af en toe een beetje. En tussendoor doe ik iets wat ik heel leuk
vind om te doen. Dan vind ik het daarna ook niet erg om weer even mijn tanden op elkaar te zetten
en goed mijn best te doen in iets wat moeilijk voor me is. Als ik merk dat het na wat oefenen al



beter gaat geeft dat me zelfvertrouwen en wordt het steeds leuker. Wat een heerlijk gevoel is dat!

Voorstellen Joyce

Met ingang van 19 maart jl. heb ik de coördinatie van eeTCLub Grassriet over genomen van Felicia.

Ik zal me even voorstellen:
Ik ben Joyce Raijmakers en sinds 2013 werkzaam bij horizonkinderopvang.
Daar werk ik als pedagogische medewerker op BSO Haagstraatplein en heb ik altijd de coördinatie
van eeTClub Haagstraatplein gedaan. Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoop op een
goede samenwerking.

Mochten er nog vragen zijn kunt u me altijd bereiken op: eetclubgrasspriet@horizonkinderopvang.nl

gezinsrelaties

Gezinsrelaties na scheiding.

mailto:eetclubgrasspriet@horizonkinderopvang.nl


Download hier de flyer

In Nederland maken jaarlijks ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun
ouders mee. Ook op uw school zullen ongetwijfeld kinderen zitten die hiermee te maken hadden,
hebben of krijgen. Uit eerder onderzoek weten we dat deze kinderen in vergelijking met kinderen uit
intacte gezinnen gemiddeld meer gedragsproblemen, problemen in sociale relaties en ook
problemen op school laten zien. De mate waarin kinderen na scheiding problemen ervaren verschilt
van kind tot kind. Met ons onderzoek zijn we op zoek naar mogelijke verklaringen voor deze
verschillen. In het kort willen we graag beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren) met elkaar
omgaan na een scheiding en hoe dit bijdraagt aan het functioneren van kinderen. Deze informatie
kan bijdragen aan een betere ondersteuning voor gezinnen die te maken krijgen met een scheiding.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht op onze website
www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl en met eventuele vragen kunt u ook altijd contact opnemen via
e-mail (gezinsrelaties-na-scheiding@uu.nl) of telefoon (030 – 253 11 96). Ook kunnen wij indien
nodig of gewenst doorverwijzen naar ondersteuning of informatie. Uiteraard houden we u op de
hoogte van onze resultaten en conclusies van het onderzoek indien u hier interesse in heeft.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Maja Dekovic
Prof. dr. Susan Branje
Dr. Inge van der Valk
Rianne van Dijk, MSc.

Jonger Oranje Talentendag

Valkenswaard, woensdag 2 mei 2018

Jonger Oranje Talentendag met Eindhovense topclub bij SV Valkenswaard

Woensdag 2 mei, in de meivakantie, vindt de Jonger Oranje Talentendag plaats bij SV
Valkenswaard. Tijdens dit leuke voetbalevenement beleef jij de voetbaldag van je leven en gaan de
scouts van van de Eindhovense topclub op zoek naar nieuwe voetbaltalenten.

De hele dag met plezier voetballen, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken en uitgebreid
bekeken worden door scouts van de koploper van de Eredivisie. Dat staat je allemaal te wachten

https://www.degrasspriet.nl/-temp-uploads/8302B951-5056-873B-0988D54F20EE5365.html#
http://www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl
mailto:gezinsrelaties-na-scheiding@uu.nl


tijdens de Jonger Oranje Talentendag. De spelers doen mee aan een 4 tegen 4 toernooi en voor de
keepers is er een speciale clinic onder begeleiding van professionele keeperstrainers. Iedereen
krijgt de kans om hun droom te verwezenlijken: gescout worden door de Eindhovenaren en/of een
plek in de Jonger Oranje (regio)selectie.

De scouts selecteren tijdens de Jonger Oranje Talentendag de beste spelers voor de drie Jonger
Oranje Regioselecties ‘De Kempen’ in de leeftijdscategorieën Onder 9 jaar, Onder 11 en Onder
13. Zij gaan meedoen aan de grote Jonger Oranje Finals aan het eind van het seizoen. Daar
worden drie Jonger Oranje teams geselecteerd door de scouts van de 9 partnerclubs van Jonger
Oranje. Jonger Oranje is het talententeam dat een seizoen lang tegen profclubs speelt en
deelneemt aan internationale toernooien. Jaarlijks wordt er tegen grote, (inter)nationale clubs
gespeeld!

De Jonger Oranje Talentendag is voor iedereen (jongens en meisjes) uit 2006 t/m 2012. Lid zijn van
een voetbalclub is niet nodig.

Meer informatie en inschrijven: www.jongeroranje.nl.

Download hier de flyer.

Resultaat enquête Koersplan SKOzoK 2019-2022

Koersplan SKOzoK 2019-2022

In ons Koersplan wordt de strategie beschreven waarmee we onze organisatie richting geven. Op
dit moment zijn we hard aan het werk om ons nieuwe Koersplan voor de looptijd van 2019 tot en
met 2022, vorm te geven. Omdat we de input van ouders bij de totstandkoming van dit nieuwe
Koersplan belangrijk vinden, is onlangs aan jullie gevraagd om hierover een korte enquête in te
vullen. We zijn heel blij met de goede respons en bedanken iedereen die de enquête heeft
ingevuld.

De uitkomst van de enquête is gedeeld met het kernteam dat betrokken is bij de ontwikkeling van
het nieuwe Koersplan en wordt meegenomen in de keuzes met betrekking tot de koers. Uit de
enquête blijkt dat ouders vooral de volgende drie onderwerpen terug wil zien in het nieuwe
Koersplan:

- (Excellent in) Leren leren

http://www.jongeroranje.nl
https://www.degrasspriet.nl/-temp-uploads/8302B951-5056-873B-0988D54F20EE5365.html#


- Digitaal leren (21 st century skills)
- Gepersonaliseerd leren (leren op niveau)

Andere veelgenoemde onderwerpen zijn: Omgaan met Social media, Oog voor anders leren,
Passend Onderwijs, aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en slimmer organiseren.

Ook bij collega’s en leerlingen is er een korte enquete uitgezet over het Koersplan. Heel mooi om
te zien dat het beeld dat daar uit komt, zeer past bij de resultaten van de enquete van de ouders.
Met name Leren leren, de leerstrategien die voor leerlingen een gezicht krijgen via de 16 monsters,
staan bij alle drie de doelgroepen op nummer 1.

Een volgende stap die we zetten in het proces om te komen tot het nieuwe Koersplan, is om de
maatschappelijke, technologische en educatieve trends in beeld te brengen. Ook hierbij vragen we
ouders om met ons mee te denken door het spelen van de TRENDER-app. Hierover binnenkort
meer.

De Grasspriet

Van de Venstraat 9, 5555 KK Valkenswaard

degrasspriet.nl

Vragen? 040 2012908 of infodegrasspriet@skozok.nl

 


