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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, 

Een nieuw schooljaar is weer van start gegaan. Alle leerlingen zijn na de schoolvakantie weer veilig teruggekeerd naar school. Op 
de eerste schooldag werden veel kleuters nog even binnengebracht door papa, mama, opa of oma. Op dinsdag, de tweede 
schooldag al gingen veel kleuters zelfstandig naar binnen. Je bent al groot wanneer zelfstandig je met een tas met een appel, 
drinken en soms een lunchpakketje naar binnenloopt. Voor de leerlingen van groep 3 was de eerste schooldag toch een beetje 
spannend. De basisschool bestaat echt al langer dan dertig jaar, veel mensen hebben het beeld dat het in groep 3 pas echt 
begint. Maar ook op onze school leren de leerlingen lezen en sommetjes maken wanneer ze eraan toe zijn. In praktijk betekent 
dit dat ongeveer de helft van de leerlingen al een beetje leest en sommetjes maakt voordat ze in groep 3 zitten. Het dagritme in 
groep 3 is daarentegen echt wel anders dan in de kleutergroep. Voor veel leerlingen is dat toch wel even wennen.  

In de vakantie zijn de groepen 6 verhuisd van De Knipoog naar ons gebouw aan de Schoolstraat. In de eerste vakantieweek 
kwamen er grote vrachtwagens voorgereden en al het meubilair en alle materialen werden ingeladen. Bij het gebouw in de 
Schoolstraat werd het naar binnen gebracht. Resultaat was dat de juffen en meneren aan het eind van de vakantie soms wel 
dertig dozen uit moesten pakken. Lokalen zijn opnieuw ingericht en materialen zijn verdeeld.  

Op de eerste schooldag was het in vrijwel alle groepen weer een gewoon schooldag; iedereen was vlot binnen en de juffen en 
meneren waren aan het vertellen over het werk in de nieuwe groepen. Alle werkboeken waren nog mooi, soms had de juf of 
meneer op zondagavond nog alle namen van de leerlingen mooi op de voorkant geschreven. De eerste weken organiseren we 
de infoavonden voor alle groepen. Vanavond starten we met de ouderavond voor de ouders van de groepen 8. Komende weken 
komen alle groepen aan de beurt. Deze avonden beginnen allemaal om 19.30 uur. U bent natuurlijk van harte welkom! Dit soort 
activiteiten proberen we ook te vermelden in onze online schoolkalender. Tijdens de ouderavond verneemt u welke materialen 
de groepen gebruiken, welke afspraken er zijn en welke eventuele andere bijzonderheden er zijn betreffende de klas.  

Soms maken ouders een groeps-app. Dat is aan u, wij organiseren dit niet centraal. Wat wij wel centraal organiseren 
is de toegang tot het ouderportaal van Parnassys, dit is de website met leerlinggegevens en andere gegevens 
betreffende uw kind en de klas van uw kind. Ook de leerresultaten zijn met ingang van dit schooljaar in te zien. Ik wil u 
vragen om mij een mailbericht te sturen wanneer u nog geen toegang heeft. U ontvangt dan de inloggegevens. 
Wanneer u deze inloggegevens heeft kunt u zelf enkele administratieve gegevens corrigeren wanneer dit nodig zou 
zijn. Iedere groep van onze school zal voor de herfstvakantie de app ‘Klasbord’ gaan gebruiken. Via deze app kunt u 
klasgebonden berichtjes en foto’s ontvangen. Ook willen we dit jaar de schoolapp meer gaan inzetten. Heeft u hem al 
gedownload?  

Zoals ieder jaar wil ik u er graag op attenderen dat de school geen verlof mag geven voor wekelijkse bezoeken aan bijzondere 
hulpverleners. Deze afspraken moeten buiten lestijd gemaakt worden. In het belang van het kind willen we wel meewerken aan 
een tijdelijke voorziening (een beperkt aantal weken) zodat er in tussentijd gezocht kan worden naar een andere tijd in de 
agenda van de hulpverlener.  

We hopen dat u en uw kinderen ook een goede start van het schooljaar hebben gemaakt. We wensen ieder heel veel leerplezier 
in schooljaar 2017-2018 en neem in deze tijd waarin de digitale wereld zoveel aandacht krijgt, af en toe een mooi boek om 
lekker rustig voor te lezen voor uw kind(eren)!! 

Gerald Hilgersom 
Directeur Basisschool De Griffioen  

Algemeen 
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Volgens traditie openen we het schooljaar met een samenkomst in de kerk. Dit jaar zal dat plaatsvinden op woensdag 13 
september van 9.15 uur tot ongeveer 10.00 uur. Het thema van de samenkomst is "voel je thuis in ons huis".  
 

 

 
Algemeen: 

 We zijn in alle kleutergroepen gestart met het thema: "Een nieuw schooljaar". 

 Alle kinderen mogen weer hun gymschoenen en knutselmap mee naar school nemen.  

 De algemene informatieavond is op dinsdag 12 september om 19.30 uur in de klas van uw kind.  

 
 

 
 We zijn weer vol enthousiasme begonnen na de vakantie!  

 Graag willen wij u informeren over de volgende zaken: 
 

• Woensdagavond 13 september is de algemene informatieavond voor groep 3. Wij starten om 19.30 uur.  

• De kinderen hebben een stofmap nodig voor in de klas (geen multomap). 

• Op vrijdagmiddag 29 september vanaf 13.15u willen wij naar het Liesbos. Hiervoor hebben wij vervoer nodig. 
Mocht u in de gelegenheid zijn ons te brengen en een groepje te begeleiden, geef dit dan even door 
aan de leerkracht van de groep. Wij zijn weer op tijd terug op school.  

• De rapporthoezen moeten weer terug naar school.  

• Per groep zoeken wij ouders die het luizenpluizen willen coördineren/assisteren. U kunt zich 
aanmelden bij de leerkracht zodat samen gekeken kan worden naar de dag en het tijdstip. 

• Wij sparen altijd plastictassen.   
 

 

 
 De start van het nieuwe schooljaar was warm! Vrolijke, blije kinderen en een heerlijke, stralende zon. 

 De gymtijden:  

• Groep 4A zijn: maandagochtend en donderdagmiddag;  

• Groep 4B: maandagmiddag en woensdagochtend; 

• Groep 4C: dinsdagmiddag en woensdagochtend.  
Wilt u zorgen voor gemakkelijke kleding?  

 

 Met Taal werken we in thema's en we zijn begonnen met het thema Start. De woorden die de kinderen leren 
gebruiken in dit thema krijgen de kinderen morgen mee naar huis. De betekenis van deze woorden staan in 
verband met het thema Start. In deze context kunt u deze woorden met de kinderen oefenen en bespreken. 

 Met Spelling zijn we begonnen met het leren van de categorie: hakwoord. Dit is een woord dat je schrijft zoals 
je het hoort. Vraag uw kind maar eens naar de regel of een voorbeeld! 

 Het was een fijne week. We hebben er allemaal zin in om er een fijn schooljaar van te maken! 
 

 

 
 We zijn begonnen met een nieuw schooljaar, met veel lieve, gezellige, hardwerkende kinderen in de groepen 5. Dit 

belooft een mooi schooljaar te worden! 

 Het zou fijn zijn als op alle bekers en bakjes de namen van de kinderen komen. Veel kinderen hebben al de benodigde 
spulletjes meegenomen naar school. Op verzoek nog even alle schoolspulletjes op een rijtje: Een etui met schaar, 
lijmstift, kleurpotloden, gum, puntenslijper en liniaal. Vorig jaar hebben de leerlingen al een vulpen gehad en de 
vullingen krijgen ze van school. Het is fijn als de kinderen een aparte etui met stiften meenemen. Ook hebben ze een 
multomap (23-rings) met 10 stevige insteekhoesjes nodig. Zo wordt het kastje geen rommeltje en blijven alle losse 
werkjes netjes. 

Openingsdienst   

Groep 1-2 en 2+ 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 5 
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 Met taal werken we rondom het thema; "ziekenhuis." In de themafilm leidt Levi de kijker vanuit 

zijn rolstoel rond door het ziekenhuis. Daarna kijken de kinderen naar woorden die met het 
ziekenhuis te maken hebben, leren ze beroepen in het ziekenhuis kennen, geven ze aanwijzingen 
voor een route door het ziekenhuis en maken ze zelf een boekje over alles wat je moet weten als 
je naar het ziekenhuis gaat. 

 Met spelling laten we zien wat we in groep 4 allemaal al geleerd hebben. Wat weten jullie al veel spelling categorieën.  

 In groep 5 komen al snel de deeltafels aan bod. Het is daarom belangrijk dat de leerlingen snel hun tafeldiploma halen. 
Blijf alle tafeltjes thuis goed (ook op tempo) oefenen. www.tafels-oefenen.nl 

 Tot slot... voor de algemene ouderavond van de groepen 5 (maandag 4 september) hebben de ouders hun mobiele 
telefoon nodig. Vergeet u deze niet?  

 
 

 
 Donderdag 7 september is er een algemene informatieavond van de groepen 6. We starten om 19.30 uur en eindigen 

rond 20.00 uur. 

 Met taal zijn we gestart met het thema "Amsterdam". Via de mail hebben jullie de woordenlijst die bij dit thema hoort 
ontvangen als het goed is. De bedoeling is dat er thuis ook geoefend gaat worden, graag in een context, dus 
niet de losse woorden uit het hoofd leren.  

 In het ouderportaal van Parnassys kunnen jullie o.a. adresgegevens controleren op juistheid.  

 Koptelefoontjes die door de school verstrekt zijn mogen de kinderen weer mee naar school nemen zodat 
we met de Chromebooks kunnen gaan werken in de klas. Denken jullie ook nog aan de rapporthoezen met 
inhoud, deze mogen in de klas ingeleverd worden.  

 
 

 
 De groepen 7 zijn goed aan het nieuwe schooljaar begonnen! Fijn dat alle kinderen gedacht hebben aan de 

schoolspullen.  

 De eerste excursie staat alweer gepland op dinsdag 19 september in Breda. We hebben hiervoor ouders nodig om te 
rijden. De groepen 7a (juf Irma), 7c (juf Mariëtte en juf Inge) en 7d (juf Monique en juf Gisela) zijn in de ochtend. Groep 
7b (juf Ellen) is in de middag. Helaas zijn er nog geen specifieke tijden bekend. Graag opgeven bij de eigen leerkracht.  

 A.s. dinsdagavond (5 september) om 19.30u is de informatieavond voor de groepen 7. Graag tot dan!    
 
 

 
 Binnenkort gaan de groepen 8 op de fiets naar het Stedelijk Museum in Breda. De leerlingen leren gedurende deze 

ochtend over het cultureel erfgoed in Breda. Datum en tijden zijn als volgt: 
 

• Groep 8A: woensdag 27 september   9.15 uur - 12.00 uur  

• Groep 8B: vrijdag 29 september         9.15 uur - 12.00 uur 

• Groep 8C: vrijdag 29 september       13.15 uur -  15.30 uur 
 

 Voor deze dagdelen hebben wij 2 ouders per groep nodig die mee willen fietsen. Aanmelden kan bij de eigen 
leerkracht. 

 

  
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 6 

Groep 7 

Groep 8 

KiVa  
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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 week 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 ook mailen: chantal.hendrickx@cjgbreda.nl 
of u kunt haar bellen op nummer: (0800) 4440003.   

 

Beste ouder(s)  

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. De TSO (Tussen Schoolse Opvang) is weer gestart. Wilt u uw kind 
weer aanmelden bij Kober Kinderlunch en de juiste klas vermelden, dan zorgen wij voor een prettige lunch. 
 
Zijn er nog ouders/verzorgers/opa's/oma's die tijdens de lunch onze groep vrijwilligers willen versterken? U bent van harte 
welkom!  

CJG  

Kober - Overblijven 

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=0ahUKEwievarEsPzVAhUGb1AKHZgTBocQjRwIBw&url=http://www.drdevisserschool.nl/voor-ouders/cjg-breda/&psig=AFQjCNEgNJ5qlG2pJDeB5GEjgpz-Ho9_4A&ust=1504093886262144
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsm7DatYHWAhUIblAKHXmRBBoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.kober.nl%2F&psig=AFQjCNE3FjkBhoZ7G-qx8aHsaFcPCTv1BA&ust=1504267078538410


 
Bij jou in de buurt!  -  voor iedereen van 4 tot 10 jaar 
 
Twee cursussen van Nieuwe Veste op locatie in Prinsenbeek, in samenwerking met basisschool de 

Griffioen, basisschool de Horizon en Montessori+ Prinsenbeek 

 

PROEFTUIN 
Van september tot en met april van alle ‘Nieuwe-Veste-Kunsten’ proeven: zes 
lessen Beeldend, zes lessen Theater, zes lessen Dans, zes lessen Muziek en twee  
lessen repeteren voor een korte flitsende eindpresentatie waarin beeldend,  
dans, muziek en theater samenkomen! 

Proef bij jou in de buurt van alle ‘kunsten’ en ontdek wat je het allerleukst vindt.  
Vlak voor de meivakantie presenteren we voor publiek, en alle unieke  
kunstenwerken mogen natuurlijk mee naar huis! 
 
Voor wie?  
Voor creatieve kinderen tussen de 6 en 10 jaar die nog niet precies weten wat  
ze willen of van alles leuk vinden. 

 
Wat ga je doen? 
Het lesprogramma bestaat uit lessen van 60 minuten met korte opdrachten waarbij de kinderen uiteraard actief 
meedoen.  

 

KUNSTENMAKERS 
Voor de allerjongsten is er de cursus ‘Kunstenmakers’.  

In drie lesblokken van 10 weken kunnen kinderen van 4 tot 6 jaar na  
schooltijd kennismaken met de ‘Nieuwe-Veste-kunsten’. Het eerste  
blok begint in september, het tweede blok in december en het derde  
blok in maart. Kinderen kunnen deelnemen aan alle lesblokken,  
maar ook kiezen voor één of twee van de drie. 
 
Voor wie?        

Voor creatieve kinderen tussen de 4 en 6 jaar die het leuk vinden  

om zelf muziek te gaan maken, te dansen en/of de fantasierijke wereld van theater te verkennen. 
 
Wat ga je doen? 
Het lesprogramma bestaat uit lessen van 45 minuten met korte opdrachten waarin zoveel mogelijk onderdelen van 
elke kunst spelenderwijs aan bod komen. 

 
         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

De KUNSTENMAKERS starten op dinsdag 19 september (muziek), 12 december (theater) en 20 maart (dans). Alle 
lessen zijn van 15:45 tot 16:30 gedurende 10 weken per lesblok. De lessen vinden plaats op basisschool de 
Griffioen.  
 

De PROEFTUIN start op donderdag 21 september, lessen zijn van 15:45 tot 16:45 (6-8 jaar) en van 16:45 tot 
17:45 (8-10 jaar) gedurende 26 weken (6 weken per onderdeel – dans, theater, muziek, beeldend – en 2 
afsluitende lessen). De lessen vinden afwisselend plaats op basisschool de Horizon, basisschool de Griffioen en 
Montessori+ Prinsenbeek. 

 

Prijs 
De cursus Proeftuin bestaat uit 26 lessen en kost 141 euro. De cursus Kunstenmakers bestaat uit drie keer 10 

lessen en kost per lesblok 73 euro.   
 
Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen kunsteducatie kunnen volgen, kunnen een 
aanvraag (laten) doen voor een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds. Meer informatie: www.jeugdcultuurfonds.nl 
 
Meer info en inschrijven kan via onderstaande links: 

 
Inschrijven Proeftuin Prinsenbeek 6-8 jaar / Inschrijven Proeftuin Prinsenbeek 8-10 jaar 
Inschrijven Kunstenmakers Muziek / Inschrijven Kunstenmakers Theater / Inschrijven Kunstenmakers Dans 
 
Heb je nog vragen? Mail dan naar proeftuin@nieuweveste.nl 

http://www.jeugdcultuurfonds.nl/
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