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B a s i s s c h o o l  

D e  G r i f f i o en  
Schoolstraat 45 4841XC Prinsenbeek  

 
De meivakantie hebben we inmiddels al ver achter ons gelaten. Gisteren werden we verrast door een waarlijk zomerse dag. Een 
bijzondere verrassing! We zien de kinderen ervan genieten. Maar vandaag is het, gelukkig zeggen velen, weer een stuk minder 
warm. Op een warme dag is het gepast om wat luchtiger kleding te dragen. Het is fijn te mogen constateren dat ieder daarbij 
rekening houdt met elkaar. Het klinkt wat belerend, maar schoolkleding is echt anders dan de kleding die aangetrokken wordt 
naar het strand of naar een pretpark. Fijn dat vrijwel iedereen dat goed aanvoelt, immers feitelijk leiden strikte regels hierbij 
vooral tot ontevredenheid en verontwaardiging. Wat ik wel graag onder de aandacht wil brengen is dat het dragen van slippers 
wel fijn lijkt, maar slippers belemmeren de kinderen echt in het spel. Voor de veiligheid is dan het advies om te kiezen voor 
luchtige sandaaltjes die minder gemakkelijk uitschieten. 
 
Op school werden we gisteren en vandaag verrast door het bijzondere kampioenschap van Eva Koning. Onze Eva is Nederlands 
Kampioen Voorlezen! Een prestatie die niet zomaar bereikt werd. Gisteren heeft groep 8A dit al gevierd in de bus van 
Amstelveen naar Breda. Vandaag deden we het met de gehele bovenbouw nog dunnetjes over! Eva werd 
onder groot gejuich binnengehaald, er werden mooie woorden gesproken en uit de groepen 7 en 8 waren 
er leerlingen die haar kampioenschap vierden door een mooi gedicht voor de lezen. Meneer Jordi vertelde 
over de lange weg die Eva heeft afgelegd. Hij had uitgerekend dat er in totaal meer dan 200.000 kinderen 
betrokken waren geweest bij deze wedstrijd en dat Eva van al die kinderen zomaar de allerbeste was. Eva 
sloot de viering af met het voorlezen van een mooi stuk uit het boek Spinder van Simon van der Geest. 
 
In de komende weken gaan we ons in Prinsenbeek voorbereiden op de Avondvierdaagse. We willen vanuit Basisschool De 
Griffioen graag iedereen enthousiasmeren om mee te doen. Iedereen kan immers meedoen met de Avondvierdaagse! Voor veel 
kinderen is het een bijzonder avontuur om vroeg in de avond, na het eten, samen met bijna het hele dorp op stap te gaan. Dus 
kinderen, vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere meelopers: Jullie zijn allemaal welkom! 
 
De eind-CITO-resultaten zijn bekend en gecommuniceerd naar ouders en leerlingen. Morgen zullen alle groep 8 leerlingen het 
resultaatformulieren ontvangen. De ouders sturen deze op naar de nieuwe school. Voor vrijwel alle leerlingen was het een 
bevestiging van hun eerdere keuze. Bij de CITO-resultaten hoort altijd nog de uitnodiging aan ouders die een aanpassing van het 
schooladvies willen aanvragen. Wanneer het eindresultaat hoger is dan het oorspronkelijke schooladvies mogen ouders die een 
aanpassing wensen deze bij de leerkracht van het kind aanvragen. Wij vernemen deze verzoeken graag uiterlijk woensdag 24 
mei 2017 om 12:00 uur. Daarna zal de adviescommissie, juffen en meneren van de groepen 8, de intern begeleider en de 
directeur een definitief besluit nemen. 
 
Deze week hebben we van de Onderwijsinspectie de definitieve resultaten van het inspectieonderzoek van 
Basisschool De Griffioen ontvangen. Deze willen we graag met u delen en zal vandaag in een aparte mail naar u 
verzonden worden. Van de Onderwijsinspectie ontvingen we twee oordelen, volgens de huidige systematiek heeft 
Basisschool De Griffioen een ‘voldoende’ resultaat. Volgens de nieuwe normen, vanaf komend schooljaar, zouden we 
als resultaat een ‘goed’ mogen ontvangen. 
 
De komende week hebben we op onze school een korte schoolweek, immers op donderdag (Hemelvaartsdag) en op vrijdag zijn 
alle leerlingen vrij! 
 
 
Hartelijke groet, 
Gerald Hilgersom 
Directeur Basisschool De Griffioen 
 

Beste ouders, verzorgers 
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Algemeen:  

 Alle kleutergroepen zijn gestart met thema dierentuin!  

 Komende week gaan alle kleutergroepen naar de speeltuin in Breda (Ploegstraat): 
 

 Maandagmiddag 22 mei --> groep 1-2A en B (juf Bianca/ juf Lieke en juf Esther) 
 Dinsdagmiddag 23 mei --> groep 1-2E en 2+ (juf Monique/juf Angela en juf Marjolein/ juf Paulien). Groep 1-2E zoekt 

nog ouders om te rijden! Graag opgeven bij juf Monique/juf Angela. 
 Woensdagochtend (10.00 uur/12.00uur) --> groep 1-2C en D (Juf Ineke/ juf Astrid en juf Annemarie/ juf Maud).  Wij 

zoeken nog ouders om te rijden! (9.45u aanwezig). Graag opgeven bij juf Annemarie/juf Maud. 
    
Alle kinderen mogen drinken meenemen naar de speeltuin.  
 

 Woensdag 31 mei en donderdag 1 juni zijn de ouderavonden voor groep 2. Groep 2+ heeft geen ouderavonden.  

 Wie heeft er voor ons oude lepels en/of maatbekers. Deze mogen ingeleverd worden bij de eigen leerkracht!  

 Woensdag 28 juni, van 19:30 tot 21:00 uur is er weer een poetsavond. Wij zijn ontzettend blij wanneer u ons komt 
helpen! Graag opgeven bij de eigen leerkracht.  

 

 
 We zijn alweer begonnen met thema 10 van lijn 3. Dit thema gaat over Dieren. 

 Op woensdag 31 mei vieren de groepen 3 juffendag. Wij zoeken hiervoor per klas ongeveer 5 ouders die ons 
met de auto naar de speeltuin willen brengen in de Haagse Beemden. Vertrek op school om 9.30u, ophalen in 
Breda om 11.30u. Graag opgeven bij de leerkracht van uw zoon of dochter.  
 

 
 We hebben woensdag een supergezellige juffen-meneer verjaardag gevierd op school. Ook het weer zat mee en daar 

hebben we buiten heerlijk van genoten.  

 Met taal zijn we gestart met het thema 'Lekker'. We hebben het over hmmm.... lekker, lekker knus, lekker lezen, lekker 
rommelen, lekker eng en lekker vrij. Met spelling weet nu iedereen het verschil tussen enkelvoud (er is er maar een 
van) en meervoud (er zijn er meer van).  

 Alle tafeltjes 1 t/m 6 en 10 mogen thuis ook geoefend worden en samen de klok extra oefenen mag natuurlijk ook. 
 

 
 Eva (8a) heeft gisteren in Amstelveen tijdens de Finale van de Nationale Voorleeswedstrijd mee 

mogen strijden om het kampioenschap. Het was een spannende dag, met een fantastische 
uitslag: We hebben een kampioen, proficiat! Eva mag zich een jaar lang mededirecteur van 
Kinderboekenmuseum Den Haag noemen! Vandaag hebben we met alle groepen 6, 7 en 8 Eva 
gehuldigd op school; meneer Jordi heeft nog even de weg naar de finale verteld, verschillende 
kinderen hebben wat voorgedragen, uiteraard las Eva zelf nog voor én de wethouder kwam Eva 
feliciteren!     

 De rolverdeling van de musical is in alle groepen bekend gemaakt. Veel gelukkige gezichten, maar 
ook kinderen die even moesten slikken. De vraag en enthousiasme voor een grote rol was 
overweldigend. Komende periode gaan we de oefenmomenten intensiveren. 

 Denkt u aan het invullen van Sos-formulieren en het overmaken van geld voor het kamp? 

 

 
Het duurt nog even, maar het gaat snel..... Vrijdag 7 juli hebben we een FEESTDAG i.v.m. het 45 jaar bestaan van de Griffioen. 
Voor de groepen 1-2 zijn we voor deze dag op zoek naar 8 hulpouders per klas. Voor de groepen 3 zoeken we 4 hulpouders per 
klas. Graag opgeven bij de eigen leerkracht.  
  

Groep 1-2 en 2+ 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 8 

Griffioen 45 jaar! Groepen 1-2 en 3 
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 Wat waren de leerlingen weer fanatiek tijdens de koningssportdag. Wij bedanken Jumbo Miegielsen 

voor het bezorgen van de raketjes en RSK Brabant voor het leveren van de medailles.  

 We hebben gewoon de beste een voorleeskampioen van Nederland op school, gefeliciteerd Eva! 
 
 

 
Koffieochtend op woensdagochtend 31 mei met CJG over “De bloempjes en de bijtjes”. 
Na een succesvolle koffieochtend op vrijdag 27 januari over o.a. Whats App staat er weer een nieuwe gepland op 
woensdagochtend 31 mei.  
Bij de koffieochtend in januari gaven enkele ouders aan het prettig te vinden om bij de volgende koffieochtend seksuele 
voorlichting als onderwerp te nemen. Dit gaat Chantal Hendrickx van het CJG voor ons verzorgen waarschijnlijk samen met de 
GGD Breda. 
U bent allen welkom om 9.00 uur in de aula van de Griffioen. De koffie staat dan voor jullie klaar. 

 

 
Afgelopen maandag was de grote finale van de NAC Junior Streetleague. Om kwart voor negen vertrokken wij met onze selectie 
richting vv Boeimeer voor de finaleronde. Wij waren dankzij onze goede resultaten in de reguliere competitie ingedeeld in de 
winnaarspoule. Wij hebben in deze poule zes wedstrijden gespeeld. Alle wedstrijden hebben we glansrijk gewonnen, behalve 
een gelijkspel tegen de latere kampioen Ons SBO. Dankzij deze super prestatie zijn wij flink gestegen in de eindranglijst. 
Basisschool de Griffioen is op een fantastische 3e plaats geëindigd dit seizoen! Namens meneer Jordi en meneer Sander willen 
wij alle deelnemers en supporters enorm bedanken voor dit fantastische seizoen. 
 

  
Door Famke van der Most  
 
KIVA 
Beste ouders/verzorgers, 
Ik ga het hebben over verborgen pesten. 
Verborgen pesten komt veel voor vooral op de middelbare school want dan hebben de meesten al een mobieltje. 
De pesters sturen je dan van dit soort berichtjes: 
 

 
 
Heel erg is dit, stel je voor dat je dit plots binnenkrijgt. Gelukkig gebeurt dit niet op de Bs de griffioen en dat komt doordat wij 
aan Kiva doen. 
Pesten gebeurt dus het meeste door social media. Bijv Instagram, facebook, whatsapp enz. 

 
 
Door: Milan van Ginneken 
 
Wat is kiva  
 
Hoi ouders, Kiva is een team die tegen pesten is. 
Bij ons op school leren we wat kiva is. Verbogen vormen van pesten; op school na school of via social media, instagram, 
whatsapp en snapchat. 

Ouderraadpraat 

CJG   

Nac Junior Street League   

KiVa ervaringen van de kinderen! 
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Onze juf legt heel duidelijk uit wat kiva is. 
We hebben ook al 5 hoofdstukken gehad 1. iedereen verdient respect.  
2. de groep. 3. Communicatie. 4.herken pesten. 5. verbogen vormen van pesten. Als iemand uit deze klas word gepest dan word 
je gelijk gesteund. 
 
Groetjes van Milan van Ginneken 
 
 
Door: Thijs Schalk 
De groep. 

We doen op school kiva leren. We leren dat iedereen aardig tegen elkaar moet zijn. 
In de groep leren we dat niemand buitengesloten mag worden. 
Bij elk hoofdstuk hebben we een zin. De zin van groep is: 
We maken er een fijne groep van. 

 
mag niet!    mag wel! 
 
 
 
 

 
Wat doen wij op school met kiva? 
We doen op school veel dingen. We maken een mapje. 
We maken een handje met complimenten. 
Een yel en een clubnaam voor de groep 
 
 

 
Wie wil ons helpen de klassenbibliotheek te vergroten? 
Heb je thuis leesboeken, informatieve boeken, gedichtenbundels, prentenboeken, moppenboeken en staan ze alleen maar in de 
kast en worden ze niet meer gebruikt, dan krijgen ze nu een tweede kans. We zijn op zoek naar boeken om onze 
klassenbibliotheken van groep 1 t/m 8 te vergroten. Let op: de boeken moeten een harde kaft hebben en na 2005 zijn 
uitgegeven. U kunt de boeken bij de leerkracht van uw zoon of dochter inleveren.  
 
Alvast bedankt  
De leescommissie.  
 
 

 
- Typ-inn 

- Dikke Bandenrace  

Bericht vanuit de leescommissie   

Bijlagen   

***OPROEP*** 
Juf Gisela is op zoek naar witte 

lakens! Afgeven kan bij juf Gisela 
(6b) op de Knipoog, of op het 

hoofdgebouw bij juf Lisette 
(administratie). 
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