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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  

 
Voor vrijdag 7 juli zijn wij op zoek naar hulpouders. Lijkt het u leuk om op een post te helpen en wat van deze gezellige dag mee 
te krijgen?  
U kunt zich aanmelden voor groep 1-2, 2+, 3, 4, 5, 6 (de hele dag) of voor groep 7 en 8 (de ochtend).  
 
Heeft u zin, stuur dan een mailtje naar: griffioen45jaar@gmail.com  
 
Gezocht! 
Heeft u thuis nog een fleecedeken of plaid? Deze kunnen wij gebruiken als picknickkleed. Als u hem terug wilt dan graag 
voorzien van naam. U kunt ze inleveren in de daarvoor bestemde bak die in de gang bij de teamkamer staat. 
Heel hartelijk dank alvast! 
 
Commissie 45 jaar Griffioen 
 

 
We hoeven er deze week niet aan te twijfelen of het zomer zal worden dit jaar. Dit is zomer, we zitten er middenin. Voor onze 
leerlingen is het warme weer ook een traktatie. We zullen de activiteiten er op aanpassen. Wat korter naar buiten, 
lekker wel naar de koele gymzaal of toch maar kiezen voor de speeltuin in de schaduw van bomen. Aandacht moet 
er speciaal zijn voor het drinken. Genoeg water drinken is voor ieder van belang. Een hoofddeksel blijft nog iets 
bijzonders voor de eerste echt warme dagen van het jaar. Geef uw kind een cap, een petje of desnoods een 
piratenmuts mee naar school! Dan kan er veilig buiten gespeeld worden zonder last te krijgen van hoofdpijn achteraf.  
 
De groepen 8 zijn de afgelopen week naar Westelbeers geweest. Het schoolkamp was een bijzonder succes. Iedereen is weer 
veilig teruggekeerd. Voor veel van onze leerlingen (en juffen en meneren) was een weekend bijslapen zelfs nog aan de korte 
kant. Er is genoten door allen, als directeur mag ik dan wel zeggen trots te zijn op de leerlingen die het zo goed volgehouden 
hebben. Ook trots natuurlijk op de juffen, meneren en de ouderraad, die tussendoor even heen-en-weer naar het kamp 
afreisden voor een angstaanjagend nachtspel.  
 
Volgende week zijn er facultatieve oudergesprekken van 26 tot en met 29 mei. Oudergesprekken op verzoek van de leerkracht 
of van de ouders. U kunt hiervoor intekenen op de lijsten die bij de ingangen van de lokalen hangen. Soms is het goed om nog 
even bij te praten of een periode van bijzondere ondersteuning formeel af te sluiten voordat de schoolvakantie begint. 
 
Aan het eind van de komende week zal de definitieve groepsverdeling voor het komend schooljaar bekend worden. U ontvangt 
de lijst met de groepsindeling uiterlijk donderdag 29 juni. Op 3 juli zullen de nieuw geformeerde groepen ‘s middags samen 
kennismaken met de nieuwe juf of meneer in het nieuwe groepslokaal. 
 
Vorige week is duidelijk geworden dat er veel leraren in het basisonderwijs deel zullen nemen aan een korte werkonderbreking 
op dinsdag 27 juni. De lessen zullen die dag om 9.45 uur beginnen. Onze leerlingen worden op die dag één uur later 
op school verwacht. Natuurlijk is dit voor veel ouders niet handig in verband met het wegbrengen naar school. 
Vanuit het overleg van schoolbesturen en ouderverenigingen is wel bijzonder veel begrip voor de huidige situatie 
van het basisonderwijs. Inmiddels maken ook we het ook op De Griffioen wekelijks mee dat er dagdelen uitvallen 
vanwege het ontbreken van een vervanger. We schuiven met personeel om voor onze leerlingen de gepaste 
begeleiding te geven. Maar ook wij maken mee dat er in een week bij ziekte drie verschillende vervangers in één 
groep zijn, dat een van onze onderwijsondersteuners bij moet springen of  collega’s hun werk terzijde moeten schuiven om het 
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begeleiden van de groep voorrang te geven. Het andere werk moet dan maar even blijven liggen. Het plezier in het lesgeven 
compenseert veel ongemak, maar ergens is de rek eruit………vandaar dit uur werkonderbreking. Bijzonder is dat zelfs de 
gezamenlijke werkgeversverenigingen in Breda deze werkonderbreking ondersteunen.  
 
Op vrijdag 30 juni is er een vrije dag voor al onze leerlingen. Op deze dag worden de resultaten van alle toetsen van de tweede 
helft van het schooljaar verwerkt, gecontroleerd en besproken. Van de verzamelde resultaten maken we op Basisschool De 
Griffioen zoals ieder halfjaar een verslag met vaststelling en verbeterpunten voor het navolgende schooljaar. 
Ik wens ieder de komende week veel schaduw en voldoende drinken toe!  
 
Hartelijke groet, 
Gerald Hilgersom 
Basisschool De Griffioen 
 

 
 We zoeken nog enkele hulpouders voor de schoolreis op vrijdag 7 juli. Wilt u ons helpen? Graag opgeven bij de 

leerkracht. 

 We zijn al bijna aan het einde van het schooljaar. We merken dat de biebboekjes minder vaak geruild worden, 
het blijft echter belangrijk om ook thuis regelmatig (hardop) te lezen, ook straks in de vakantie. 

 Bij rekenen zijn we bezig aan het laatste blok. We leren het omgaan met een kalender, kunnen werken met de 
getallenlijn tot 100 en weten hoeveel geld we overhouden als we iets gaan kopen.  

 

 
 Van Artsenfruit krijgen alle kinderen nog een 'stoere fruittraktatie' op donderdag 22 juni, dus die dag hoeven ze zelf 

geen fruit mee te nemen. 

 Als kinderen niet mee mogen gymmen is het fijn om voor de juf of meneer een kort briefje van de ouders 
te krijgen. Ook vragen we aandacht voor passende gymschoenen. 

 Met taal starten we met het laatste thema 'Kleding'. Alle kinderen mogen een wit T-shirt meenemen naar 
school, graag een oud wit T-shirt dat 'verbruikt' mag worden.  

 

 
 We zijn met taal gestart met een nieuw spannend thema, namelijk Geheimen. 

 De huidige temperatuur past bij de nieuwe categorie van Spelling: tropisch. 

 Alle kinderen hebben heel hard gewerkt aan de Cito toetsen, nog 1 weekje en dan zijn we klaar. 

 De uitnodiging voor onze verjaardag gaat vandaag met de kinderen mee. Wij hebben er nu al zin 
in!  

 Wij hopen voor jullie dat het vrijdag 30 juni nog steeds zulk lekker weer is, want dan zijn alle kinderen vrij in verband 
met een studiedag.  

 

 
 De meester en juffen hebben erg genoten op hun gezamenlijke verjaardag!  

 Denken jullie aan de potjes voor de schoolreis? Ze moeten goed schoon zijn! ;-) 

 

 
 Wat hebben we een geweldig kamp achter de rug! Inmiddels zijn we al weer volop aan de slag voor de musical! 

 

 
 Wat een fantastische dagen hebben de leerlingen van groep 8 gehad op kamp; prachtig weer, super 

leuke activiteiten en een toplocatie! Een groot compliment voor alle leerkrachten, wat een enthousiasme 
stralen jullie uit en hebben jullie overgedragen op de kinderen. Wij hebben enorm genoten van de 
spooktocht. En de ijsjes welke wij getrakteerd hadden brachten een lekkere verkoeling tijdens de disco.  

 Petje af voor de vele leerlingen die meegelopen hebben met de avondvierdaagse.  

 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 

Groep 8 

Ouderraadpraat 
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Thema-avond hooggevoeligheid 

Is uw kind snel ontroerd? Is eerlijkheid voor hem/haar van het allergrootste belang? Merkt hij/zij vaak heel veel details op? Is uw 
kind gevoelig voor de stemming van anderen? Is hij/zij geregeld overprikkeld? Houd hij/zij van stilte en rust? Doen harde 
geluiden soms letterlijk pijn? Komen geuren sterk binnen?  
 
Donderdagavond 29 juni van 19.00u tot 20.30u organiseert Kbs Kievitsloop in samenwerking met het CJG een ouderavond over 
hoogsensitiviteit. Ouders van de Griffioen mogen ook aansluiten. Aanmelden kan via mail: sandra.vleugels@inos.nl  
Het adres van de school is:  
Kbs de Kievitsloop 
’t Blok 175 
4823 JJ Breda 
Telefoon: 076-5419404 
 
Wil je meer weten over hooggevoeligheid?  
 
 
Als je gevoelig bent, vang je veel prikkels op uit de omgeving waardoor het heel druk kan worden in je hoofd en in je lijf. Je bent 
dan overprikkeld………. 
 
Hoogsensitieve of prikkelgevoelige kinderen worden vaak moeilijk begrepen door hun omgeving. Ze hebben veel langer de tijd 
nodig om bepaalde dingen te verwerken en te accepteren.  
 
Wat kun je verwachten deze avond? 
 
* Informatie over hoogsensitiviteit 
* (H)erkenning voor ouders en kind  
* Hoe kun je je kind leren omgaan met zijn/haar gevoeligheid 
* Koppeling naar de dagelijkse praktijk 
* Tips en tools  
* Ruimte voor vragen 

 
 

 
Gaat uw kind volgend schooljaar naar groep 8 en zal hij/zij misschien wel meedoen met de vormselvoorbereiding? 
Geeft u dan de naam- en adresgegevens van uw kind door aan de vormselwerkgroep. Wij zorgen er dan voor dat u op 
tijd alle informatie binnenkrijgt. Alvast 2 data voor in uw agenda:  
Dinsdagavond 19 september 2017 om 20.00 uur: Informatieavond in de sacristie van de kerk O.L.V. ten 
Hemelopneming in Prinsenbeek. 
Vrijdagavond 26 januari 2018 om 19.00 uur: vormselviering. De vormselviering heeft dit jaar plaats in de kerk H. 
Martinus, Haagsemarkt 4 in Breda.  
 
Het e-mailadres van de werkgroep is: vormselwerkgroep@hotmail.nl  

 
 

 

CJG 

Bericht uit de parochie   
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Door: Lindsey van der Linden 
 
Verborgen vormen van pesten! 
 
Beste ouders, 
 
We gaan het over kiva hebben vandaag. Verborgen pesten dat is na schooltijd. Dat kan stiekem zijn of dat de juf 
het niet kan zien of social media op je telefoon of mobiele telefoon. Wat is verborgen pesten: uitschelden of spullen afpakken van 
iemand anders met gym of ze moeten nog gymmen, je mag niet meedoen, geweld gebruiken en buiten het zicht van de 
leerkrachten met briefjes in de les, met een mail.  
 
HET KIVA TEAM!!!                                             

Ik vind het goed dat er een kiva team is gekomen. Op de school de Griffioen. De leerkrachten leggen het goed uit over 
verschillende soorten pesten. Er zijn al 5 hoofdstukken geweest en we hadden filmpjes en foto’s gezien. Ik vind het goed 
omdat er wel veel wordt gepest op scholen. En er zijn ook kinderen die ik ken die gepest zijn door oudere kinderen of uit 
je klas. Op de Griffioen zijn er gele hesjes met achter kiva erop. 
 
Dit was mijn verslag. 

 

 
Door: Thieu de Wit 
 
Hallo allemaal ik geef een verslag over kiva. 
De titel: de groep.  
Mensen die met elkaar goed bevriend zijn heet een groep. 
Het is heel fijn als je van jongs af aan al in een groepje zit. Maar het kan ook weer een nadeel 
hebben bijvoorbeeld: groepsdruk.Daardoor kan je nare dingen gaan doen dit bijvoorbeeld: 
inbreken. 
 
 

De titel: verborgen vormen van pesten. Bijvoorbeeld via social media. Einde. 
 

 
Door: Cyriel Natarella. 
 
Pesten. 
Pesten doen kinderen die zwak zijn .Met pesten bereik je niets met pesten proberen kinderen je ongelukkig te 
maken.                   
Dus is hier op de Griffioen Kiva en met Kiva willen we het pesten op de Griffioen stoppen. 
(P.S ) niet dat er op de Griffioen gepest wordt :). 
                                                                                                                                               
Kinderen die gepest worden kunnen dat heel hun leven blijven voelen en heel ongelukkig leven. Kinderen die pesten 
zijn misschien vroeger zelf gepest en daarom pesten ze andere kinderen zodat ze niet gepest meer kunnen 
worden!               
Dus dan gaan ze met meerdere kinderen op een iemand en dan kunnen ze iemand heel veel pijn doen met alleen 
woorden en geweld! En degenen die gepest wordt die kan niks in zijn eentje tegen de kinderen die pesten. En de 
kinderen die er omheen staan gaan ook niet helpen want ze zijn bang dat ze ook gepest worden en dan sta je daar ook maar in je 
eentje. Pesten gebeurt vaak als de docent er niet bij is. Pesten is niet tof! 

                                            
 

 
 

KiVa ervaringen van de kinderen! 
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