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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  

 
Een schoolweek tussen twee schoolvrije periodes. Het lijkt een wat ‘verloren’ periode, maar voor de leerlingen is het van belang 
dat we het gewone ritme weer op konden pakken. Bijzondere feesten, bijzondere dagen, vakanties, ze zijn heel prettig, een 
viering lijkt toch altijd fijn, leuk en gezellig? De andere kant daarvan is toch dat het een doorbreking van het gewone ritme is. En 
kinderen zijn veel conservatiever dan volwassenen soms denken. Gewoontevorming is de basis van het dagelijks handelen. 
Daarom hechten we in onze groepen aan vaste ritmes en tijden waarop bepaalde activiteiten plaatsvinden. Dat gebeurt per dag, 
per week en in het jaarritme. Er is een tijd voor gewoon werken en er is een tijd voor een luchtig moment. Altijd ‘serieus’ is niet 
goed, altijd ‘onverwachte’ activiteiten is ook niet goed. Een ritme kan pas onderbroken worden wanneer er een ritme is. In ons 
onderwijs op De Griffioen houden we daar rekening mee, maar ook in onze jaarplanning. 
 
In de komende vakantieweken worden de vloeren van onze school helemaal gereinigd. Dit kan zomaar betekenen dat u in deze 
vakantie op wel erg vreemde tijden lichten ziet branden. Er kan van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat aan de gewerkt worden. 
Er komen sjouwploegen, vegers, uitwrijvers en boeners de school in. Het resultaat zal zijn dat er aan het eind van de vakantie 
best nog wel veel op de goede plaats gezet moet gaan worden, maar we weten dan wel dat alles echt helemaal schoon is. 
 
Deze week werd de landelijke Dag tegen het Pesten georganiseerd. Het is goed dat deze dag er is. Vanuit onderzoek weten we 
immers allang dat het pesten een heel grote invloed heeft op het dagelijks welbevinden van mensen. Het is goed dat het samen 
creëren van een veilige omgeving al geleerd wordt op de basisschool; dit is een goede gewoonte welke een heel leven mee kan 
gaan. Vaak richten we de aandacht bij de Dag tegen het Pesten vooral op kinderen. We weten allemaal dat pesten ook onder 
volwassenen voorkomt. Het is voor ieder van belang dat er bij stil gestaan wordt. Het kan niet zo zijn dat de bedoeling 
van samenleven is dat we het elkaar doelbewust moeilijk maken. Er jaarlijks een dag bij stilstaan is dan wel het minste. 
Op De Griffioen proberen we samen, leerlingen en leraren een goed voorbeeld te zijn. Het dragen van onze KiVa hesjes 
betekent vooral dat we ieder een veilige plek toewensen. Het is niet stoer om te pesten, het is ook niet stoer om 
pesten gelaten te ondergaan! Het is vooral stoer om voor jezelf of een ander op te komen!  
 
In de komende maand zal er begonnen worden met de vorming van verschillende nieuwe groepen. Onze oudste kleuters en de 
leerlingen uit groep 2+ gaan vanuit zes kleuterklassen naar drie groepen 3. De leerlingen uit vier groepen 3 gaan naar drie 
groepen 4. De herindeling van deze groepen hebben te maken met de, vermoedelijke tijdelijke, krimp van onze school.  
 
Naast de herindeling van de eerdergenoemde groepen hebben we natuurlijk ook de jaarlijkse herindeling van leerlingen van de 
huidige groepen 5. De leerlingen van de huidige vier groepen 5 zullen in nieuwe samenstelling vier groepen 6 vormen. Ook bij 
deze herindeling worden de stappen weloverwogen genomen. In de volgende nieuwsbrief zullen alle stappen die genomen 
worden bij de formatie van nieuwe groepen beschreven worden. 
 
We hebben gezien dat heel veel ouders onze schoolapp in gebruik hebben genomen. Dat is fijn, maar omdat niet iedereen een 
app heeft blijven we ook via de mail communiceren. Er is echter één situatie waarin we graag een telefoontje ontvangen…. 
wanneer uw kind ziek is of wegens een andere bijzondere omstandigheid niet aanwezig kan zijn. We willen daarover graag een 
direct mondeling contact hebben en niet hoeven nazoeken in de schoolmail, in de mailbox van de juffen of meneren of in de 
appbox. Onduidelijkheid over aanwezigheid of ziekte leidt tot onwenselijke zorg bij ouders of groepsleraren. Dus graag dat 
ouderwetse telefoontje tussen 08.15 en 8.45uur! 
 
Mede namens het hele team van De Griffioen wens ik u allen, na de sportdag morgen, een mooie, vrolijke & fijne vakantie toe! 
 
Hartelijke groet, 
Gerald Hilgersom 
Directeur Basisschool De Griffioen 

Beste ouders, verzorgers 
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 Woensdag 10 en woensdag 17 mei zijn alle kinderen van groep 0 en 1 vrij i.v.m. een toetsmoment voor groep 2. Dit 

geldt niet voor groep 2+. 

 Willen alle kinderen van groep 2 en 2+ hun rapport inleveren? 

 Wij bedanken alle vaders, moeders, opa's & oma's voor de grote opkomst bij onze musical " Het grote slaapfeest".  

 Na de meivakantie starten we in de kleutergroepen met thema: "dieren". 

 

 
 We willen alle ouders die ons meehelpen bij de sportdag alvast bedanken voor de hulp. 

 We wensen iedereen een fijne vakantie. En geniet af en toe van een leuk boek. 

 Wij zijn nog steeds op zoek naar plastic tassen.  
 

 
 Het bezoek aan het bejaardentehuis van groep 4b van juf Irene en 4d van juf Amanda/Karin was een succes. De 

Oudhollandse liedjes werden beloond met een groot applaus. 

 In de vakantie mogen de kinderen mooie, spannende boeken blijven lezen en ook af en toe de klok oefenen, we zijn al 
bezig met kwart voor en over het uur.  

 Onze juffen-meneer verjaardag vieren we in de groepen 4 op woensdag 17 mei op school. Na de vakantie komt er meer 
informatie over deze feestelijke ochtend 

 

 
 Groep 5c en 5d gymmen na de meivakantie op maandag voortaan van 11.15 tot 12.00 uur. 

 Wat hebben de kinderen met een broertje of zusje bij de kleuters genoten van de spetterende musical 
“Het grote slaapfeest”. 

 Blijf in de vakantie lekker lezen en vergeet je tafeltjes niet te oefenen.  

 Met topondernemers zijn wij gestart met het thema 'De Boerderij'. De kinderen mogen boerderij- 
speelgoed/spullen meenemen en wanneer je iemand kent met een boerderij zou het wel heel leuk 
zijn wanneer we een bezoekje mogen komen brengen. 

 Groep 5b gaat 11 mei op bezoek bij een koeienboer. Alle kinderen mogen in de ochtend op de fiets naar school komen.  

 We gaan morgen genieten van een gezellige sportdag/ koningsdag en hopen op mooi weer. Alle ouders die komen 
helpen alvast heel hartelijk bedankt! 

 Iedereen een welverdiende, heerlijke, hopelijk zonnige meivakantie toegewenst! 

 

 
 Wij willen alle ouders die ons morgen komen helpen met de sportdag hartelijk danken!  

 Steeds meer kinderen gaan gymmen op blote voeten omdat hun gymschoenen te klein zijn geworden. Zou u deze eens 
willen controleren in de meivakantie? 

 Alle groepen 6 hebben een gastles gehad van de vader van Meike Veenhof. Hij kwam ons vertellen over de 
gevaren van Internet en hoe je hiermee goed kunt omgaan. Het onderwerp was bijzonder interessant en 
er werden veel vragen gesteld. Wij willen hem hiervoor hartelijk danken.  
 

 
 Alle kinderen hebben goed hun best gedaan tijdens het verkeersexamen. We zijn erg trots op ze! 

 Morgen is het sportdag. In de eerder meegegeven brief staat alle informatie. Het zou leuk zijn als de kinderen zich zo 
oranje/rood-wit-blauw mogelijk kleden. Denk aan een petje, sjaal, haarband, vlaggetjes op de wangen etc.  

 Wij wensen iedereen een heel fijne meivakantie!  
  

Groep 1-2 en 2+ 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 

Groep 7 
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 De kinderen hebben afgelopen week in alle rust erg hard gewerkt aan de Cito Eindtoets 2017.  De leerlingen 

kwamen tijdens het werken erg ontspannen over. We zien de uitslagen met vertrouwen tegemoet. 

 Morgen hebben we nog een sportieve dag te gaan en dan lekker bijkomen in de meivakantie. 

 Behalve Sanne en Wesley hebben wij nog een deelnemer aan de BZT-Show: Simone Rovers uit 
groep 8d. Morgen zijn de opnames. De datum van de uitzending is nog niet bekend. Veel 
plezier Simone! 

 De "Laat zien wat je kunt show" vindt plaats op donderdag 11 mei. Op deze middag kunnen 
kinderen hun talent laten zien.  Misschien is er dan wel een mooie rol voor hem/haar in de 
musical weggelegd. 

 Op woensdagmiddag 17 mei vindt in Amstelveen de finale van de nationale voorleeswedstrijd 
plaats. Voor Eva Koning is dit de laatste horde die zij moet nemen om Nederlands kampioen te 
worden. Groep 8a is hierbij uitgenodigd en gaat Eva deze middag aanmoedigen. Eventuele tijden van deze middag 
krijgen de leerlingen via de groepsleerkracht. Eva heel veel succes! 

 Na de meivakantie volgt er meer informatie over het kamp 2017.  
 

 
 We zijn gestart met het nieuwe thema; Op zoek naar leven. 

 Alle leerlingen graag na de vakantie een schoon kartonnen vla- of melkpak meenemen!  

 Er komt een brief mee waarop u aan kunt geven of u kunt rijden naar het MEC (Milieu Educatief Centrum) bij 
Kinderboerderij Wolfslaar.  
 

 
Alle kinderen mogen vrijdag (sportdag) iets met oranje/rood-wit-blauw aan doen. Dat kan een T-shirt zijn, of rood-

wit-blauwe schmink op de wangen, oranje accessoires etc. Als het er maar Koningsdag-feestelijk uitziet! (Denkt u 

aan de sportdagtijden? Deze zijn anders dan de reguliere schooltijden!)  

 
De laatste twee wedstrijden van het reguliere seizoen zijn winnend afgesloten. Thuis hebben we een ruime overwinning geboekt 

op basisschool Effen (24-3) en in de laatste wedstrijd van de competitie stond een "uitwedstrijd" op ons eigen veldje tegen 

dorpsgenoot de Horizon op het menu. Het begin was gelijkwaardig, maar verder in de wedstrijd konden we de stand toch nog 

flink vergroten in ons voordeel. De "Derby van Prinsenbeek" werd met 10-18 gewonnen door de Griffioen. De competitie zit 

erop en met 6 gewonnen en 6 verloren duels mogen we spreken van een prima seizoen. Maandag 15 mei is de finaledag en 

gaan we kijken of we mee kunnen doen om de prijzen. De selectie voor deze dag wordt na de meivakantie bekend gemaakt. 

 

 
Wij bedanken Taartenfestijn Prinsenbeek voor de heerlijke cupcakes, welke de leerlingen van groep 
7 verdiend hadden door het behalen van hun verkeersexamen! 
 
 
 
  

 

 
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. 

Groep 8 

Ondersteboven¡ 

Sportdag  

Nac Junior Street League  

Ouderraadpraat 

CJG   
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Door: Teun Boelaars 

 
Vormen van pesten. 

Hallo beste ouders/verzorgers ik ga jullie vertellen over de vormen van pesten. Vormen van pesten zijn: 
mailtjes, lichaamsgebruik, schelden, hoofd in de wc duwen of buitensluiten. Dit heb ik zelf gezien bij een klasgenoot: trappen en 
schelden. De pesters kunnen het overal doen zoals: in de speeltuin,na school, in een steeg of op social media. 
Wat kun je doen om pesters te stoppen: de leerkracht in schakelen, alles negeren wat ze zeggen, omdraaien en weglopen 
of helpen. 
 
We maken er een fijne groep van!!!!!!! 

Er zijn heel veel soorten groepen zoals: 
carnaval clubs  
voetbal clubs  
hockey enzovoort 
vrienden groepen 
 
Het woord Kiva komt uit Finland 

 
 
Door: Groetjes Luca van de Ven. 

 
Kiva: leuke lessen van kiva. 
Hallo ouders ik ga over de lessen verborgen vormen van pesten vertellen. 
 
Verborgen vormen van pesten. Sommige kinderen pesten met verborgen pesten. Verborgen pesten is dat de juf of meester het 
niet ziet zoals stiekem fietssleutel weggooien of via whatsapp of instagram en meer. Bij ons in de klas wordt niet gepest. Bij ons 
met kiva les verborgen vormen van pesten vind ik leuke lessen want soms doen we een groepsopdracht. Een keer deden we 
complimentjes geven dat deden we op handjes die je moest maken. We hebben meer hoofdstukken zoals  
1. iedereen verdient respect. 2. de groep. 3. communicatie. 4. herken pesten. 5.verborgen vormen van pesten. 

 

 
Door: Sam Noten 
 
Digitaal pesten. 
Pesten kan op veel manieren. Maar het is allemaal niet goed. En er een van is digitaal pesten het gebeurt op social media. 
Kinderen voelen zich gekwetst en hebben geen zin om naar school te gaan. Soms is het zo erg dat ze niet meer naar buiten gaan. 
Als je zelf pest stop er dan mee. Wat als jij gepest wordt zou jij het leuk vinden? Daarom is er Kiva. Wij zijn ook met Kiva bezig. 
Op onze school de Griffioen gebeurt heel veel tegen pesten. 

 

  

  

 

 

 

KiVa ervaringen van de kinderen! 

De manden met gevonden 
voorwerpen zitten overvol en 

zullen binnenkort geleegd 
worden. Komt u nog even 

kijken of u iets mist?!  

Heeft u onze app al gedownload? 
(appstore   Griffioen) Hierop 
staat o.a. de jaarkalender, het 

laatste nieuws en we zullen ook 
steeds meer gebruik gaan maken 

van pushberichten. 
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