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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  

 
Beste ouders, verzorgers,  
 
De derde schoolweek alweer. Op Basisschool De Griffioen is het schooljaar echt begonnen. Deze week is het een bijzonder 
herfstachtige weer. De eerste weken na de vakantie is het voor alle leerlingen altijd wennen. De nieuwe klas, soms de nieuwe 
groep, de nieuwe juf of meneer. Wennen is voor sommige kinderen een kwestie van een paar dagen, voor andere kinderen kan 
het wat langer duren. In een nieuwe klas is er altijd overgang naar een andere wijze van werken. Hoe goed juffen en meneren 
ook samenwerken, altijd kijkt een juf of meneer op zijn eigen wijze naar de groep, naar de kinderen. Ons onderwijsteam maakt 
goede afspraken met elkaar over de wijze van werken. Maar juffen en meneren zijn altijd verschillend. Voor de kinderen zijn, 
wanneer er sprake is van voldoende continuïteit en stabiliteit, deze verschillen ook plezierig. Je gaat ervan groeien, je kunt 
afstand nemen van het oude, van het vorige leerjaar en weer een nieuw begin maken.  
Het heeft even geduurd, maar ook in de laatste groepen die verhuisd zijn, zijn gisteren de digiborden opgehangen. Gelukkig kan 
er nu weer in alle groepen op de gebruikelijke wijze gewerkt worden. We hebben echt gemerkt dat digibordloos werken niet 
meer mogelijk is. Alleen de groepen 5 hebben nog geen vernieuwd digibord. We hopen dat ook voor deze groepen voor 2018 
een nieuw bord beschikbaar zal komen!!  
Vandaag wordt er voor de groepen 4 een ouderbijeenkomst georganiseerd. In de afgelopen weken zijn veel ouders op bezoek 
geweest bij de Informatieavonden aan het begin van het schooljaar. Fijn dat er zoveel belangstelling voor is!! Veel ouders grijpen 
de gelegenheid aan om meteen een oudergesprek af te spreken. De reguliere SEO-oudergesprekken vinden, zoals ieder 
schooljaar, voor de herfstvakantie plaats. In veel situaties is dat ruim op tijd, immers ook de tijd van de leerkrachten voor het 
houden van gesprekjes tussendoor is beperkt. Toch vinden we contact tussen school en ouders van groot belang, immers het 
komt de ontwikkeling van uw kind ten goede! Het gaat om het vinden van het juiste evenwicht. 
U heeft allemaal bij de start van het schooljaar een schoolkalender ontvangen. Er zijn, zoals ieder jaar, alweer kleine wijzigingen 
te melden: De wenmiddag in de nieuwe groep is verzet van 25 juni naar 2 juli 2018 (ook de vrije middag van groep 8 is verzet 
naar 2 juli 2018). 
  
Volgende week is het de week tegen het pesten. Het thema is dit jaar het online-pesten. We zullen hier op Basisschool De 
Griffioen aandacht aan besteden. Vanuit ons KiVa programma zijn er handreikingen, maar het allerbelangrijkste is het 
klassenklimaat. Een sfeer van openheid om te spreken over lastige onderwerpen maakt dat ieder zich gehoord weet.  Ouders en 
school hebben elkaar nodig om de kinderen om te leren gaan met de aanpak van online-pesten.  
 
Op 20 september is er een vrije dag voor alle leerlingen. De leerkrachten hebben dan een studiedag. Onderwerpen van deze 
studiedag zijn het groepsdoorbrekend werken in de onderbouwgroepen, Topondernemers en Rekenen. Het schooljaar is dus 
echt begonnen op De Griffioen. 
Enige tijd geleden heeft u via de media de aankondiging van de stakingsdag op 5 oktober vernomen. Binnen onze school worden 
de doelen van de staking onderschreven. Er wordt nog gesproken over het wel of niet gebruik maken van het stakingsrecht. 
Uiterlijk eind volgende week zult u vernemen of de school wel of niet (gedeeltelijk) open zal zijn op deze stakingsdag.  
  
Van de dienst Handhaving van de Politie en de gemeente Breda hebben we vernomen dat er de komende 
weken extra gecontroleerd zal worden op veiligheid en parkeergedrag. Vanuit de Basisschool De Griffioen 
ondersteunen we dit van harte, immers het gaat vooral om de veiligheid van onze leerlingen! 
Ik dank allen graag voor de belangstelling bij de ouderavonden bij de start van schooljaar 2017-2018 en ik 
wens u en uw kinderen een mooie voortzetting van de start van dit schooljaar 
  
Hartelijke groet,  
Gerald Hilgersom  
Directeur Basisschool De Griffioen 

Beste ouders, verzorgers, 
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Algemeen: 

• Wij willen alle ouders die op de algemene informatieavond zijn geweest bedanken voor jullie komst. Wanneer u niet 
bent geweest, kunt u zich in de klas van uw kind nog opgeven voor de verschillende activiteiten/uitstapjes van dit 
schooljaar. 

• Woensdag 20 september zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag.  

• In de groepen 1-2A, 1-2B en 1-2C zijn deze week de pabostudenten gestart. Wij wensen hun heel veel succes met hun 
stage. 

 

 1-2A (juf Bianca & juf Lieke): Juf Meike komt tot de kerstvakantie stagelopen bij ons in de groep.  

 1-2B (juf Esther): Welkom juf Nora. Ze komt stagelopen tot de kerstvakantie. 

 1-2C (juf Ineke & juf Astrid): Juf Roos komt tot de kerstvakantie stagelopen bij ons in de groep. 

 1-2D (juf Maud & juf Annemarie): juf Lindsay komt op de donderdagen bij ons in de klas stagelopen. Wij 
wensen haar veel plezier en succes.  

 

 
 Wij willen alle ouders bedanken voor hun aanwezigheid en belangstelling tijdens de algemene ouderavond.  

 De kinderen hebben al veel geleerd in de eerste paar weken op school; ze kunnen de letters: r, d, i, k, aa, n, e en s al 
lezen! Ook kunnen ze hier zelf woordjes mee maken. Knap hoor! 
 

 
 De groepen 4 zijn bezig met het thema Start van Taal. Als afsluiting willen we op vrijdag 22 september een 

spelletjesmiddag organiseren. De kinderen mogen dan een bordspel meenemen.  

 Bij Spelling hebben we het zingwoord aangeleerd. Nieuwsgierig? Vraag uw kind hiernaar! 

 En, ja hoor, we zijn begonnen met het leren van het eerste tafeltje! En wel: de tafel van 2. U kunt thuis ook 
met uw kind oefenen. Op schoolbordportaal.nl/rekenen/tafels vindt u een leuk lied om de tafel van 2 met uw 
kind te oefenen.  

  

 
 Fijn dat u met zoveel ouders op de algemene ouderavond was!  

 Graag namen op de bekers en bakjes die de kinderen voor hun fruit en drinken mee naar school nemen. 

 We willen snel ons tafeldiploma halen en daarom oefenen we in de klas volop de tafeltjes op tempo (tip: 
www.somprint.nl). Ook zijn we bezig met klok kijken. Op de analoge klok en de digitale klok. Dit is best lastig en mag 
daarom ook thuis geoefend worden.  

 De kinderen hebben alle woorden van het thema “ziekenhuis” mee naar huis gehad.  

 Met spelling zijn we de categorieën aan het herhalen van groep 4. De klankgroepen krijgen extra aandacht. Hoe zat het 
ook alweer met de korte- en lange klank, de medeklinker en de tweetekenklank? 

 Groep 5C is nog opzoek naar lege dvd-hoesjes.  
 

 
 De algemene ouderavond van de groepen 6 is drukbezocht; fijn dat we zoveel ouders gezien en gesproken hebben 

vorige week donderdagavond. 

 Tijdens de ouderavond bleek dat een aantal ouders niet meer kon inloggen in het ouderportaal. Ouders kunnen bij 
Lisette nieuwe inloggegevens opvragen voor het ouderportaal van Parnassys. Dat kan via de mail, telefoon of je loopt 
even bij Lisette binnen. Ze is er op maandag, dinsdag en donderdag. 

 Maandag zijn we gestart met de dramalessen, tot aan de herfstvakantie zijn er wekelijks dramalessen. Het kan zijn dat 
er gymlessen op de maandag komen te vervallen.  

 Graag de tafels thuis iedere dag kort oefenen de komende weken zodat de kinderen ze met de rekenlessen 
paraat hebben. Dat is handig bij de (grotere) keer- en deelsommen.  

 

Groep 1-2 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 

mailto:kbsdegriffioen_info@inos.nl
http://www.bsdegriffioen.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwietMml6KTWAhWHL1AKHauFCncQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sabrinamaes.be%2F%3Fattachment_id%3D2271&psig=AFQjCNFGVKFchXse2WHwEt5cm5YE8B8Ctw&ust=1505483242173574
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl_IjA6KTWAhWOLlAKHYWdDH8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fmees-kees-bordspel%2F1004004012394047%2F&psig=AFQjCNHCpg5Ym0NeR5ZiUtx98F2J9EoK-g&ust=1505483305275121
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.obs-gieten.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2Ftafels-oefenen.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.obs-gieten.nl%2Fnieuws%2Ftafels-oefenen-in-groep-4%2F&docid=n4Jn7t4nWKZ_7M&tbnid=lSsGzSQUHUSrtM%3A&vet=10ahUKEwjmr4Xa6KTWAhVDPVAKHZU9B-0QMwhYKBQwFA..i&w=800&h=600&bih=612&biw=1242&q=tafels%20oefenen&ved=0ahUKEwjmr4Xa6KTWAhVDPVAKHZU9B-0QMwhYKBQwFA&iact=mrc&uact=8


De Griffioen | Schoolstraat 45 | 4841 XC Prinsenbeek | 076-5412948 | kbsdegriffioen_info@inos.nl | www.bsdegriffioen.nl 

 

 
 De informatieavond op 5 september was drukbezocht! Bedankt voor uw komst. 

 Deze week zijn we gestart met het huiswerk. Fijn om te merken dat het bij veel kinderen meteen al in orde was! 

 Vanaf a.s. maandag (18 september) starten we met een pilot voor een huiswerkklas. Mochten kinderen het fijn vinden 
om op school hun huiswerk te maken, dan kunnen zij hiervoor op school terecht op maandag van 15.30-16.00. 
Voorlopig is dit tot de herfstvakantie.  

 

 
 We starten weer met de huiswerkklas. Iedere maandag hebben kinderen van groep 8 van 15.30 tot 16.00 uur de tijd om 

vragen te stellen over het huiswerk van die week. Voorwaarde is dat de kinderen het huiswerk vooraf hebben bekeken 
en daarover gerichte vragen kunnen stellen. In dit half uur staat er een leerkracht van groep 8 voor hen klaar om ze 
verder te helpen. 

 Groep 8b zoekt nog een hulpouder die mee wil fietsen naar het Breda's museum op vrijdagochtend 29 
september.  

 

 
 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en heeft weer leuke activiteiten in het vooruitzicht. 

 Bij de nieuwsbrief is de activiteitenlijst van de Ouderraad bijgesloten hierop kunt u aangeven bij welke activiteit u 
betrokken wilt worden. U kunt deze inleveren in de brievenbus voor de lerarenkamer of u kunt zich aanmelden via het 
e-mailadres kbsdegriffioen_ouderraad@inos.nl.  

 Op maandag 2 oktober 2017 om 20.00 uur vindt onze eerste OR vergadering van dit jaar plaats in de vorm van een 
Algemene Leden Vergadering, tevens ligt ons jaarverslag over 2016-2017 dan ter inzage voor u. 

 Binnenkort ontvangt u een brief voor de ouderbijdrage. Dit jaar bedraagt de bijdrage € 18,- per leerling. Wij vragen u 
vriendelijk de ouderbijdrage over te maken op rekeningnummer NL72 RABO 01425.80.708 t.n.v. Ouderraad De 
Griffioen. Gelieve bij de overschrijving voor- en achternaam en klas van uw kind(eren) te vermelden. 

 
 

Beste ouders, 
De komende schoolweek (18 t/m 22 september) is de Week tegen pesten. Het gaat deze week over online pesten. 
Zeker onze bovenbouwleerlingen kunnen hiermee te maken krijgen en we zullen dan ook extra aandacht besteden 
aan online omgangsregels. 
Uiteraard vragen wij ook u alert te zijn op onlinegedrag van uw zoon/dochter en vanzelfsprekend niet alleen deze 
week. 
Verder zullen we in de KiVa lessen het onderwerp ter sprake brengen en zo werken we met z'n allen preventief aan 
een fijn schoolklimaat. 
 
 
Alle leerkrachten van de Griffioen. 
 
 

Deze periode werken wij aan het volgende KiVa-thema:  

Onderbouw (groep 1 t/m 5): 

Thema: Wie zijn wij? 

Regel: We willen samen een groep zijn, want dat is fijn. 

Bovenbouw (groep 6 t/m 8):  

Thema: Iedereen verdient respect. 

Regel: We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect. 

 

 

Groep 7 

Groep 8 

Ondersteboven  

KiVa  
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 IS DE DEAL 
 
In woonwijken – ook rond onze school - wordt vaak te hard gereden. Meestal gebeurt dit door de bewoners zelf. 
In samenwerking met o.a. de Groep Verkeersveiligheid Prinsenbeek start daarom op maandag  
18 september a.s. een pilot om de verkeersveiligheid in de woonwijken te verbeteren. 
Onder de titel “30 is de deal” worden de bewoners van de 30 km-straten in Prinsenbeek meer bewust gemaakt van het rijden 
met een snelheid van maximaal 30 km. 
Eén van de straten die deelneemt aan de pilot is de Schoolstraat. Andere straten die deelnemen zijn: Beeksestraat, Markt, 
Groenstraat, Westrik, Moleneind, Kapelstraat, Heikantsestraat, Vogelbos en Denneweg. 
 
Ter ondersteuning van de pilot is een app voor de smartphone ontwikkeld, de Positive Drive app. Bewoners kunnen deze app 
installeren en daarmee punten verdienen indien zij zich aan de maximumsnelheid houden. Met voldoende punten krijgt de 
deelnemer een lot waarmee meegedaan kan worden aan een wekelijkse loterij met mooie prijzen. 
Als ouder/verzorger van één of meer leerlingen van onze school maakt u waarschijnlijk ook vaak gebruik van de Schoolstraat. In 
de komende weken zal daar duidelijk zichtbaar zijn dat er actie wordt gevoerd.  
Ook wanneer u niet in deze of in één van de andere deelnemende straten woont: 30 km is de deal! 

 

 
Beste ouders,  
Chantal Hendrickx van CJG Breda heeft met ingang van dit schooljaar haar inloopspreekuur op 
donderdag in de oneven weken. Zij zit om de twee weken tussen 8.30 en 9.30 uur in het Griffioentje 
naast het lokaal van juf Renate en juf Evelien. U kunt bij haar terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. U kunt uw 
vragen aan haar ook mailen chantal.hendrickx@cjgbreda.nl of u kunt haar bellen op nummer: (0800) 4440003 
 

 

 
- MR/OR info 

- OR activiteitenlijst  

 
  

“30 is de deal”  

CJG 

Bijlagen 
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