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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  

 
Het is bijna Palmzondag, de zondag waarop de voorbereiding voor het Paasfeest echt begint. Op katholieke scholen 
krijgt het Paasfeest natuurlijk enige aandacht. Dit is al lang niet meer te vergelijken met tien, twintig jaar geleden. In 
het leven van veel mensen, ook op scholen, ook op Basisschool De Griffioen heeft godsdienstbeleving een andere 
plaats gekregen. Het verhaal wordt verteld, maar is minder prominent aanwezig. Basisschool De Griffioen heeft als 
leidraad de methode Trefwoord. Voor iedere dag van het schooljaar zijn er vertellingen. Vertellingen over waarden 
en normen zoals wij deze graag doorgeven aan onze kinderen. Ook op een andere wijze zijn de normen en waarden 
in ons onderwijs aanwezig. Kijk alleen maar naar de zorg en aandacht die er uitgaat naar de medeleerlingen in het 
samenwerken en samenspelen. Ieder heeft de verantwoordelijkheid om het voor een ander plezierig te maken. 
 
Speciale aandacht gaat er deze en volgende week uit naar onze kleutermusical. Alle leerlingen van de groepen 1 en 2 doen erin 
mee. Het is een spannend verhaal met kikkers, konijnen, schapen een beer, en een uil. Deze week zijn de generale repetities 
voor broertjes, zusjes en verschillende groepen van onze school. Bijzonder vinden we dat Kober en Bellefleur ook langskwamen 
met de kinderen van de Peuterspeelzalen. Zij waren van harte welkom! Natuurlijk vertel ik hier niet hoe dit spannende verhaal 
afloopt, anders weten alle bezoekers die volgende week komen dit ook al! Bijzonder is dat de leerlingen van onze groepen 8 
onze kleutergroepen assisteren met schmink, geluid en licht. 
 
Deze week organiseren we op onze school de SEEF week. De week die we op Basisschool De Griffioen twee keer per schooljaar 
houden om de leerlingen alert te maken op de veiligheid in het verkeer. Natuurlijk gaat het bij veiligheid vooral over het eigen 
gedrag. Opletten bij het oversteken, hand uitsteken wanneer je de bocht om fietst, veilig over de stoep wandelen. Dit zijn de 
belangrijkste regels in het verkeer. Het gaat vooral om het opletten en het alert zijn. Ook thuis is het daarbij van belang dat er 
geoefend wordt. Altijd gericht op het kiezen voor de eigen veiligheid.  
 
Vorige week kon ik al iets melden over het onderzoek van de Onderwijsinspectie. Deze week hebben we het conceptverslag 
ontvangen. Basisschool De Griffioen en het Bestuur van Inos krijgen de gelegenheid om zelf een reactie te geven op de 
resultaten. Deze reactie zal meegenomen worden in de uiteindelijke rapportage. De definitieve stukken zullen ongeveer 
eind mei op internet komen te staan. Fijn dat we ook deze week bevestigd werden in de resultaten van onze 
leerlingen. In de interne rapportage van INOS-scholen over de tussenresultaten springt De Griffioen er positief uit. 
En ook tijdens de overdrachtsgesprekken tussen De Griffioen en de VO-scholen krijgen we dit als compliment terug.  
 
Eerder heb ik al geschreven over de veranderingen aan het eind van dit schooljaar. In schooljaar 2017-2018 zullen we niet meer 
starten met een 2+ groep. De 2+ groep is ooit gestart als tussenfase tussen de groepen 1-2 en groep 3. Tegenwoordig is het zo 
dat ook in de gewone kleutergroepen de leerlingen verder kunnen leren met letters en lezen, getalbegrip en sommetjes. De 
overgang tussen de groepen 1-2 en 3 is veel kleiner geworden dan voorheen. Verschillende leerkrachten hebben dit schooljaar 
scholing gevolgd om deze overstap goed te laten verlopen. 
 
Voor onze groepen 8 begint het moment te naderen waarop de Cito-toets afgenomen gaat worden. Dit lijkt tegenwoordig maar 
een kort meetmoment waar weinig van afhangt, immers alle leerlingen zijn al geplaatst op het Voortgezet Onderwijs. Daarnaast 
telt het moment natuurlijk wel mee als signaal voor de nieuwe school. Een leerling die slechts matig scoort krijgt minder krediet 
dan een leerling die voldoet aan de uitgesproken verwachting. Het is dus hoe dan ook van belang dat onze leerlingen 
hun beste beentje voorzetten. Het is geen examen, maar het gaat wel over de keuzemogelijkheden in de eigen 
toekomst.  
 

Beste ouders, verzorgers, 
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We zien dat veel ouders inmiddels al gebruik maken van de Griffioen App. U kunt deze downloaden in de App-
store van Apple of Android. In de komende week zal daarin ook de complete schoolkalender worden 
toegevoegd. In de toekomst hopen we de gebruiksmogelijkheden verder uit te breiden.  
 
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u het vakantie- en vrije dagen rooster voor schooljaar 2017-2018. Let op: er 
zullen nog 5 studiedagen aan toegevoegd worden (3 woensdagen, 1 maandag en 1 vrijdag).   
 
Ik wens u een goede voorbereiding op het Paasfeest toe en zie velen van u op 21 april terug op het sportveld 
waar we onze jaarlijkse sportdag organiseren! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerald Hilgersom 
Directeur Basisschool De Griffioen 
 
 

 
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. 
 

 
Algemeen: 

 Wij willen alle ouders bedanken die met ons afgelopen maandagmiddag spelletjes hebben gespeeld.  

 Nog niet iedereen heeft zijn/haar rapporthoes mee terug naar school genomen. Willen jullie dit zsm doen?  

 We hebben in verschillende groepen gehoord dat het fijn zou zijn als er een jonger broertje of zusje mee 
zou mogen komen naar de musical. We hebben afgesproken dat het broertje of zusje van harte 
welkom is mits hij/zij bij u op schoot zit. 

 Alle kleutergroepen hebben de generale repetities gehad van de musical. We kijken allemaal uit naar 
onze echte voorstelling!  

 
 Wij willen alle ouders die meegeholpen hebben bij de speurtocht van SEEF heel erg bedanken voor hun hulp. 

 Deze week zijn we begonnen met alweer thema 9: "Kunst".  

 Bij rekenen hebben we het over geld. Niet alleen hoeveel je moet betalen, maar hoeveel geld je eventueel overhoudt. 

 Alle groepen kunnen plastic tassen gebruiken. Dus mocht u er over hebben dan zijn wij er blij mee.  

 
 Deze week hebben de kinderen een parcours met de fiets afgelegd. Een stukje fietsen met de ene hand los en daarna 

de andere. En nog andere kunstjes, knap gedaan. Ze hebben allemaal hun certificaat verdiend!  

 De kleutermusical was een groot succes, prachtig om alle broertjes en zusjes te horen & zien zingen en spelen. Het 
'Grote slaapfeest' paste mooi bij ons thema van taal 'Slapen'.  

 Daarnaast zijn we druk met de tafeltjes bezig, thuis mogen de tafeltjes 1 tot en met 6 en 10 ook geoefend worden.   

 
 Zoals jullie weten is het bij ons op school deze week SEEF-week en hebben wij het in alle klassen over veilig zijn in 

het verkeer. Komende vrijdag krijgen alle leerlingen van groep 5 een fietsvaardigheidstest op het schoolplein. 

 N.a.v. de Week van het Geld en het taalthema ‘geld’, zullen in de komende periode in meerdere klassen de 
kinderen Griffies aan het sparen zijn om iets ludieks mee te kunnen "kopen", bijvoorbeeld een dag 
koning/koningin zijn en iedereen moet je met U aanspreken, ranja mogen drinken uit een wijnglas etc.  

CJG koffieochtend  

Groep 1-2 en 2+ 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 5 
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 We blijven met spelling oefenen met de voltooide tijd, best lastig hoor. Verder komen woorden met 4 categorieën aan 

bod. 

 Blijf de tafels ook thuis goed oefenen (www.tafeldiploma.nl)! Ook in blok 2 komen de tafels in allerlei vormen terug 
(delen, delen met rest, tientallentafels). 

 Wij gaan het thema "Oorlog en Vrede" afronden. De kinderen hebben mooie (werk)stukken gemaakt rondom dit 
thema. 

 
 Dank aan alle ouders die mee hebben geholpen met het begeleiden van onze kinderen bij de 

verkeersspeurtocht. Het was een leerzame en leuke activiteit. 

 Het GGD-onderzoek voor kinderen die een uitnodiging hebben ontvangen zal donderdag 13, dinsdag 
18 en donderdag 20 april op de Knipoog plaatsvinden.   

 
 Volgende week donderdag (13 april) is het verkeersexamen. We zijn op dit moment hard aan het oefenen. Fijn dat 

zoveel kinderen de fietsroute al hebben geoefend! 

 Vanaf volgende week beginnen we met Topondernemers met een nieuw thema. Het thema voor de 
komende tijd is 'De boerderij'.  

 

 
 De Cito Centrale Eindtoets komt in zicht. Op 18, 19 en 20 april wordt deze in de ochtend afgenomen. Op dinsdag 18 

april hebben de kinderen van groep 8 aangepaste schooltijden; De ochtend 8.45 uur - 12.15 uur en de middag van 
13.30 uur tot 15.30 uur. In de middag zorgen wij voor wat meer ontspanning in het 
lesprogramma. 

 Sanne Middelkoop en Wesley de Graaf zijn beiden door de BZT-show uitgenodigd om hun wens te 
verwezenlijken. Inmiddels hebben de opnames in Hilversum plaatsgevonden. De uitzending van 
Wesley is op zaterdag 15 april en de uitzending van Sanne op zaterdag 22 april te zien bij Zapp. 

 
Na twee nederlagen mochten wij ons klaar maken voor een thuiswedstrijd tegen Ons SBO. In de uitwedstrijd hadden we helaas 
verloren, dus we hadden wat goed te maken. In een spannende wedstrijd hebben we dankzij een aantal doelpunten van onze 
meiden deze wedstrijd met 10-8 gewonnen. Een geweldige prestatie! Een week later stond een lastige uitwedstrijd gepland 
tegen een topteam uit de poule: De Eerste Rith. Ondanks dat we lekker veel doelpunten hebben gescoord, ging deze wedstrijd 
met 17-7 verloren. Groot compliment aan beide teams, want de volle bonuspunten zijn weer behaald. Nog twee wedstrijden in 
het reguliere seizoen hebben we te gaan. Hopelijk zien we daar veel supporters ons steunen aan de Prinsenboschlaan! 

Resterend programma: 

 11 april Effen (thuis) 

 18 april De Horizon (uit)  
 

  
Door: Thomas van den Eijnden 

 
We doen aardig tegen elkaar. 
Met het eerste hoofdstuk hebben we geleerd wat je niet moet doen. 
Bijvoorbeeld, schoppen, slaan, uitschelden en pesten. 
Daar gaat mijn verslag over. 

Groep 6 

Groep 7 

Groep 8 

Nac JSL   

KiVa ervaringen van de kinderen! 

mailto:kbsdegriffioen_info@inos.nl
http://www.bsdegriffioen.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW04qQtY_TAhWQOsAKHYQcCjwQjRwIBw&url=https://www.haarlemmerliede.nl/producten-en-diensten/welzijn-en-zorg/mantelzorg/bedankt.html&bvm=bv.151426398,d.ZGg&psig=AFQjCNE99-_-p_1CtIwGZ_wylUYQfsY-gw&ust=1491553818687333
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj--dOHto_TAhWlIsAKHUWqAoUQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/inekem/school-interactieve-platen/&bvm=bv.151426398,d.ZGg&psig=AFQjCNHOv-23ZyPa81g8I-4iAJFqwUeuvQ&ust=1491554064495182
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZyaOfto_TAhXHIMAKHUjKD14QjRwIBw&url=http://www.kbsdeparel.nl/onze-school/njsl-playing-success/&bvm=bv.151426398,d.ZGg&psig=AFQjCNGjUG-6Non05hZ8zq9SA61qfUWFBA&ust=1491554122559140
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYmuKx_4_TAhUFVhQKHQL1AyMQjRwIBw&url=https://www.zapp.nl/de-bzt-show&bvm=bv.151426398,d.ZGg&psig=AFQjCNHq5YvfqAzj64hSdmdVk9piwMF9oA&ust=1491573752429064


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

 

 
We maken er een fijne groep van. 
In het tweede hoofdstuk ging het over groepen. 
We hebben zelfstandig met de klas groepen verzonnen. 
fc.de debbers, de kiva girls, de kiva club, de buitendienst.     
   
Onze klas praat er serieus over omdat we het erg vinden.  
We doen er met ze allen iets aan om pesten te stoppen. 
Het is fijn om geholpen te worden als iemand die gepest word te steunen.      

 
 
Door: Nynke van den Boogert   
 
Hoe herken je pesten??? 
Hallo, ik ga jullie vertellen over hoe herken je pesten. 
Er zijn veel dingen waar je pesten aan kunt herkennen, ik ga jullie er wat over vertellen . 
 
Je kan het zien aan de karakter van het kind dat word gepest. Ook kan je het zien aan het kind hier zijn een paar dingen, 
1. hij/zij is vaak alleen  
2. als het kind vaak verdrietig is  
3 dat ze vaak zich niet veilig op school voelt 
 
Hoe kan je er mee om gaan: 
1 met haar/hem praten  
2 voor hem/haar opkomen  
Hier op de griffioen hebben ze iets nieuws… 
Kiva!! Het werkt wel goed de juffen of meesters dragen hesjes. 
Niet elk juf of meester draagt z´n hesje maar wel alle juffen en meesters doen er aan mee. 
 
kiva is goed heeeeel goed!!!!!!!!!!!!!!  

Het moet blijven bestaan! 
Nu gaan we weer veder met het onderwerp. 

 
 
 
 
 
 
 

Nu worden er wel nog steeds kinderen/volwassenen gepest maar…. er word wel minder gepest. 
 
Dit was mijn verslag doei! 

 
 
Door: Marit van Wees. 

 

Verborgen vormen van pesten!!! 

Hoi beste ouders, ik ga het hebben over verborgen vormen van pesten. 
Verborgen pesten is bijvoorbeeld iemand beledigen over het lichaam, of lichamelijk pesten. Ook 
pesten ze via social media. 
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Er wordt vooral gepest na school als je naar huis rijdt, of als je na school gaat spelen op het schoolplein. 
De moeilijkste vormen van verborgen pesten om te ontdekken zijn via social media of na schooltijd. 
Als je het echt niet lukt om pesten te laten stoppen schakel dan je leerkracht in of waarschuw je ouders als je het niet tegen je 
ouders durft te zeggen gebruik dan de ik-taal. 
 
Groeten van: Marit van Wees. 

 

 

Maandag 27 maart is er weer een MR-vergadering geweest. Daarin zijn de volgende punten besproken: 
 

 Evaluatie rapporten: Om ouders eerder in het schooljaar inzicht te geven in de behaalde resultaten zullen de resultaten 
van het leerlingvolgsysteem (LVS) en de methodecijfers (behaalde cijfers voor rekenen, lezen etc.) in de 
toekomst in Parnassys worden gezet. Zodra deze gegevens in Parnassys staan, zullen de ouders hierover worden 
geïnformeerd. 

 Vakantierooster 2016-2017: Het vakantierooster voor het volgende schooljaar is besproken en door de MR akkoord 
bevonden. 

 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen: Een werkgroep (bestaande uit een lid van de lerarengeleding van 
de MR, een lid van de oudergeleding van de MR en de directeur) werkt aan een nieuw protocol. 

 Resultaten diverse enquêtes: In januari en februari zijn er diverse vragenlijsten ingevuld door leerlingen, leerkrachten 
en ouders. De resultaten zijn goed, en zullen nog - waar mogelijk - met de resultaten van andere scholen worden 
vergeleken. 

 Ouderbetrokkenheid: Eind januari is er een bijeenkomst over ouderbetrokkenheid georganiseerd voor de leden van de 
OR en MR. De avond was verrassend en interactief. Communicatie is hier als speerpunt uitgekomen. Hier wordt nog 
een vervolg op gegeven (organisatie door school en OR). 

 Social media: Eind januari is er een informatiebijeenkomst voor ouders georganiseerd door het CJG over het gebruik 
van social media. Daarnaast heeft bureau Halt aan de leerlingen van groep 8 uitleg gegeven over veiligheid op het 
internet. Een interessant thema (voor de leerlingen èn ouders) waar zeker in de toekomst meer aandacht aan 
geschonken zal worden.  
 

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: kbsdegriffioen_mr@inos.nl 

 
Volgende week wordt een herinnering voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage verstuurd. Dankzij uw 
ouderbijdrage hebben de kinderen dit schooljaar een mooi jubileumfeest, een fijne sinterklaasviering met o.a. 
klassencadeaus; een warm kerstfeest en een gezellig carnavalsfeest gehad. Nu zijn we samen met de leerkrachten 
druk bezig om o.a. de sportdag, het schoolreisje, de afscheidsavond & het kamp voor groep 8 te organiseren. 
Zonder uw bijdrage was dit niet gelukt. Hartelijk dank hiervoor!  

MR-nieuws 

Ouderraadpraat 
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Kbs De Griffioen Schooljaar: 2017 - 2018

wk. 32 aug. wk. 33 aug. wk. 34 aug. wk. 35 aug./sep. wk. 36 sep. wk. 37 sep. wk. 38 sep. wk. 39 sep./okt. wk. 40 okt. wk. 41 okt. wk. 42 okt. wk. 43 okt. wk. 44 okt./nov.

ma 7  14  21  28  4  11  18  25  2  9  16  23  30  

               

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Eerste schooldag     Herfstvakantie  

di 8  15  22  29  5  12  19  26  3  10  17  24  31  

             

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie      Herfstvakantie   

wo 9  16  23  30  6  13  20  27  4  11  18  25  1  

                

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie       Herfstvakantie  

do 10  17  24  31  7  14  21  28 5 12 19  26 2  

         

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie   Herfstvakantie  

vr 11  18  25  1  8  15  22  29  6  13  20  27  3  

             

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie      Herfstvakantie  

za 12  19  26  2  9  16  23  30  7  14  21  28 4  

zo 13  20  27  3 10  17  24  1  8  15  22  29 Wintertijd 5  

wk. 45 nov. wk. 46 nov. wk. 47 nov. wk. 48 nov./dec. wk. 49 dec. wk. 50 dec. wk. 51 dec. wk. 52 dec. wk. 1 jan. wk. 2 jan. wk. 3 jan. wk. 4 jan. wk. 5 jan./feb.

ma 6  13  20  27  4  11  18  25  1  8  15  22  29  

       Kerstmis Nieuwjaarsdag     

   Kerstvakantie Kerstvakantie     

di 7  14  21  28  5  12  19  26  2  9  16  23  30  

    Sinterklaas   Kerstmis     

      Kerstvakantie Kerstvakantie    

wo 8  15  22  29  6  13  20  27  3  10  17  24  31  

           

     Kerstvakantie Kerstvakantie  

do 9  16  23  30  7  14  21 28  4  11 18 25 1

       

Kerstvakantie Kerstvakantie  

vr 10  17  24  1  8  15  22  29  5  12  19  26  2  

             

      Kerstvakantie Kerstvakantie  

za 11 Sint Maarten 18  25  2  9  16  23  30  6 Driekoningen 13  20  27  3  

zo 12  19  26  3  10  17  24  31 Oudejaarsdag 7 14  21  28  4  

wk. 6 feb. wk. 7 feb. wk. 8 feb. wk. 9 feb./mrt. wk. 10 mrt. wk. 11 mrt. wk. 12 mrt. wk. 13 mrt./apr. wk. 14 apr. wk. 15 apr. wk. 16 apr. wk. 17 apr. wk. 18 apr./mei

ma 5  12  19  26  5  12  19  26  2  9  16  23  30  

Carnaval       Pasen   

Voorjaarsvakantie       Vrij   Meivakantie Meivakantie

di 6  13  20  27  6  13  20  27  3  10  17  24  1  

 Carnaval           

 Voorjaarsvakantie         Meivakantie Meivakantie

wo 7  14  21  28  7  14  21  28  4  11  18  25  2  

 Valentijnsdag         

 Voorjaarsvakantie   Meivakantie Meivakantie

do 8 15  22 1 8 15 22 29  5 12 19  26  3  

  

Voorjaarsvakantie   Meivakantie Meivakantie

vr 9  16 23  2  9  16  23  30  6  13  20 27  4

       Goede Vrijdag    Meivakantie Dodenherdenking

Voorjaarsvakantie Vrij  Koningsdag Meivakantie

za 10  17  24  3  10  17  24  31  7 14  21  28  5 Bevrijdingsdag

zo 11 Carnaval 18  25  4  11 18  25 Zomertijd 1 Pasen 8  15  22 29  6

wk. 19 mei wk. 20 mei wk. 21 mei wk. 22 mei/jun. wk. 23 jun. wk. 24 jun. wk. 25 jun. wk. 26 jun./jul. wk. 27 jul. wk. 28 jul. wk. 29 jul. wk. 30 jul. wk. 31 jul./aug.

ma 7  14  21  28  4  11  18  25  2  9 16 23 30

  Pinksteren           

  Vrij       Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

di 8  15  22 29  5  12  19  26  3  10 17 24 31

             

      Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

wo 9  16  23  30  6  13  20  27  4  11  18  25  1  

           

      Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

do 10 17  24  31  7  14  21  28 5 12  19  26  2  

Hemelvaart    Laatste schooldag     

Meivakantie  Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

vr 11  18  25  1  8  15  22  29  6  13  20  27  3

         Zomervakantie

Meivakantie    Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie  t/m 19 augustus

za 12  19  26  2  9  16  23  30  7  14  21  28  4  

zo 13 Moederdag 20  27  3  10 17 Vaderdag 24  1  8  15  22  29  5  

NB: Let op, er zijn nog 5 studiedagen niet ingepland (3 woensdag, een maandag en een vrijdag).

Vrije dag

Middag vrij

Studiedag


