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

 

 
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  

 
De herfstvakantie ligt alweer achter ons en in de groepen worden herfstprojecten volgende week afgesloten. Op school zijn we 
dit schooljaar begonnen met projecten vanuit Topondernemers. In de groepen 5 tot en met 8 wordt er in alle groepen mee 
gewerkt. De leerlingen kunnen vanuit het gezamenlijke project eigen onderwerpen uitwerken. Dit uitwerken kan in groepjes 
gedaan worden, maar ook individueel. Wanneer dit werk op de laptop in het account van de leerling gedaan wordt, kunt u dit 
volgen aan de hand van dit account. U ziet dan waaraan uw kind werkt of gewerkt heeft in Inosweb.  
 
Op 14 december zal er een ouderavond over Topondernemers georganiseerd worden. U bent daarbij van harte welkom, u krijgt 
daar komende week een uitnodiging voor. Marcel van Oosterwijk zal nader ingaan op het ontdekken van wereldoriëntatie via 
thematisch onderwijs. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: Hoe leren kinderen en wat willen we de 
kinderen in ons onderwijs meegeven? Kinderen leren allemaal anders, ze hebben hun eigen specialiteiten en elk kind leert het 
best op zijn eigen specifieke manier. Marcel zal uitleg geven over de uitgangspunten van Topondernemers en over hoe we 
daarmee aan de slag gaan op De Griffioen.  
 
Sinds het begin van dit schooljaar is het zo dat ouders inzage hebben in de resultaten van het werk van hun kinderen via 
ParnasSys. Openheid over resultaten is voor het middelbaar onderwijs al vele jaren heel gewoon. Ook in het basisonderwijs is 
het meer en meer een gewoonte dat dit meteen zichtbaar is voor ouders. Natuurlijk is een eerste periode dat een school 
daarmee werkt een periode om eraan te wennen. Het is wennen voor ouders dat de resultaten meteen zichtbaar zijn en het is 
ook wennen hoe daarmee omgegaan wordt. We hebben nu in verschillende groepen gemerkt dat de resultaten, die voor ouders 
bedoeld zijn, meteen door leerlingen weggezet worden in de groepsapp van de leerlingen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling 
zijn. Wij willen u zo goed mogelijk informeren, maar we willen u ook aangeven dat het leren en de resultaten daarvan, vooral 
van belang zijn in het overleg tussen u, uw kind en de leerkracht. Een cijfer zegt niet veel, een cijfer zegt niets over het leren, 
over de wijze waarop dit cijfer tot stand is gekomen. Uiteindelijk is het vertrouwelijke informatie, alle juffen, alle meneren willen 
dan ook graag dat daar vertrouwelijk mee wordt omgegaan. Immers, voor de ene leerling is een 6 een fantastisch resultaat, voor 
een andere leerling kan een 6 juist een tegenvallend resultaat zijn waarvoor geen enkele moeite gedaan is. Ik wil u vriendelijk 
vragen om op de juiste wijze met deze informatie om te gaan. 
 
Deze week hebben leerlingen uit de groepen 8 van onze school gewerkt aan de Vredeskapel. Deze Mariakapel is in 1953 
gebouwd. De Vredeskapel herdenkt de bevrijders van Prinsenbeek die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen. 
Op 30 oktober 1944 werd Beek (nu Prinsenbeek) door soldaten van de Eerste Poolse Pantserdivisie bevrijd. Bewoners van 
Prinsenbeek hadden beloofd een kapel te bouwen als het dorp niet te maken kreeg met oorlogsgeweld en zonder schade bevrijd 
zou worden. De leerlingen hebben gepoetst, geveegd, gewassen en gewied totdat de kapel er weer mooi verzorgd bijstond. 
Deze taak wordt gedeeld met leerlingen van de andere scholen uit Prinsenbeek. Allen veel dank hiervoor! 
 
Onze groepen 8 hebben de komende week de inmiddels traditionele Voortgezet Onderwijs Week. Bezoekjes aan twee scholen 
voor Voortgezet Onderwijs, de dag waarop we in de groepen 8 werken alsof we in de brugklas zitten. Wiskunde, 
Maatschappijleer, Frans en Biologie (in het Engels), het komt allemaal langs. Ook komen er scholen met oud-leerlingen langs om 
te vertellen over de eerste spannende weken op de nieuwe school. Voor onze 8ste groep-leerlingen allemaal geconcentreerd in 
een bijzondere week. 
 
Heel voorzichtig zien we in veel winkels al signalen dat er half november iemand uit Spanje komt. Er zijn ook leerlingen wiens 
hart al vol verwachting klopt. We hopen samen met u op een fijne start van de voorbereiding van dit bijzondere kinderfeest. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerald Hilgersom 
Directeur Basisschool De Griffioen 

Beste ouders, verzorgers, 
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Algemeen: 

 Wij willen graag de zelfstandigheid van de kinderen stimuleren en u daarom vragen om de 
kinderen zoveel mogelijk alleen naar binnen te laten gaan.  

• 1-2A (juf Bianca & juf Lieke): Maandag 13 november is het spelletjesmiddag, 14:30 tot 15:30 uur. Wij kunnen nog hulp 
gebruiken. Graag opgeven bij de juf.  

• 1-2B (juf Esther): Ik zoek nog 2 ouders die gezellig spelletjes komen spelen op maandagmiddag 13 november. 

• 1-2D (juf Maud & juf Annemarie): Maandag 13 november is het spelletjesmiddag, 14:30 tot 15:30 uur. Wij kunnen nog 
hulp gebruiken. Graag opgeven bij de juf. 

• 1-2E (juf Hanneke & juf Angela): Wij hebben thema herfst afgesloten. Volgende week beginnen we aan thema vormen. 

 Op 14 december zal er een ouderavond over Topondernemers georganiseerd worden. U bent daarbij van harte welkom, 
u krijgt daar komende week een uitnodiging voor. Marcel van Oosterwijk zal nader ingaan op het ontdekken van 
wereldoriëntatie via thematisch onderwijs. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: Hoe leren kinderen 
en wat willen we de kinderen in ons onderwijs meegeven? Kinderen leren allemaal anders, ze hebben hun eigen 
specialiteiten en elk kind leert het best op zijn eigen specifieke manier. Marcel zal uitleg geven over de uitgangspunten 
van Topondernemers en over hoe we daarmee aan de slag gaan op De Griffioen.  
 

 
 Thema 3 is alweer bijna afgelopen. Inmiddels kunnen de kinderen ook de letters l, u, o, p, oe, h en ei lezen. Met 

de eerder geleerde letters kunnen ze al veel woordjes maken en lezen. Knap hoor! 

 Vrijdag 3 november hebben we de eerste van drie dans-workshops vanuit de Stilte. Het thema is de Magische 
wereld van Woeste Willem.  
 

 Op 14 december zal er een ouderavond over Topondernemers georganiseerd worden. U bent daarbij van harte welkom, 
u krijgt daar komende week een uitnodiging voor. Marcel van Oosterwijk zal nader ingaan op het ontdekken van 
wereldoriëntatie via thematisch onderwijs. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: Hoe leren kinderen 
en wat willen we de kinderen in ons onderwijs meegeven? Kinderen leren allemaal anders, ze hebben hun eigen 
specialiteiten en elk kind leert het best op zijn eigen specifieke manier. Marcel zal uitleg geven over de uitgangspunten 
van Topondernemers en over hoe we daarmee aan de slag gaan op De Griffioen.  
 

 
 We hebben al flink geoefend met het eer-/eur-/oorwoord, zoals ik smeer, ik scheur, ik stoor. Vraag uw kind maar eens 

naar de regel die bij deze categorie hoort 😊.  

 De nieuwste categorie is het aai-/ooi-/oeiwoord: ik hoor de j maar ik schrijf de i: ik maai, wij gooien, het geknoei. 

 Met Taal zijn we bezig met het thema Onderweg. Hoe ga je naar school? Wat zie je als je onderweg bent naar school? 
Wat hoor je als je de school nadert en wat zie en hoor je als je arriveert op de plaats van bestemming?  

 Volgende week gaan we de wijk bekijken en de gebouwen van nu vergelijken met foto's van de gebouwen van vroeger. 
 

 Op 14 december zal er een ouderavond over Topondernemers georganiseerd worden. U bent daarbij van harte welkom, 
u krijgt daar komende week een uitnodiging voor. Marcel van Oosterwijk zal nader ingaan op het ontdekken van 
wereldoriëntatie via thematisch onderwijs. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: Hoe leren kinderen 
en wat willen we de kinderen in ons onderwijs meegeven? Kinderen leren allemaal anders, ze hebben hun eigen 
specialiteiten en elk kind leert het best op zijn eigen specifieke manier. Marcel zal uitleg geven over de uitgangspunten 
van Topondernemers en over hoe we daarmee aan de slag gaan op De Griffioen.  
 

 Taal, rekenen en spelling; de blokken 2 zitten er bijna op. We zijn druk bezig met afronden en met de toetsen. Wist u 
dat de resultaten van de toetsen sinds dit jaar te zien zijn in ParnasSys?  

 Met Topondernemers zijn we vol enthousiasme aan een nieuw thema begonnen: "Multimedia." We vinden het altijd 
erg leuk om onze themahoek met SPULLETJES aan te kleden. Heeft u nog communicatiemiddelen van vroeger? Of iets 
anders wat te maken heeft met multimedia. Wij zijn er erg blij mee! 

Groep 1-2 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 5 
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 U kunt ons ook erg blij maken met STRIPBOEKEN en TIJDSCHRIFTEN! Tijdens de leesles willen we 

namelijk ook weleens iets anders lezen dan boeken.  

 Tussen het griezelen door zijn er al weer wat kinderen die hun tafeldiploma hebben gehaald. Proficiat! 

 Vanaf komende maandag krijgen de kinderen een leesboek(je) mee naar huis, om het thuis lezen te 
stimuleren. De kinderen mogen de boeken 2 weken thuis hebben en dan moeten ze het op school weer 
ruilen. Wij willen natuurlijk dat de boeken netjes blijven. Het is dus wenselijk dat de boeken in een 
plastic tas vervoerd worden. De voorraad van plastic tassen begint weer op te raken, dus ook PLASTIC TASSEN zijn meer 
dan welkom! Veel leesplezier allemaal! 

 

 Op 14 december zal er een ouderavond over Topondernemers georganiseerd worden. U bent daarbij van harte welkom, 
u krijgt daar komende week een uitnodiging voor. Marcel van Oosterwijk zal nader ingaan op het ontdekken van 
wereldoriëntatie via thematisch onderwijs. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: Hoe leren kinderen 
en wat willen we de kinderen in ons onderwijs meegeven? Kinderen leren allemaal anders, ze hebben hun eigen 
specialiteiten en elk kind leert het best op zijn eigen specifieke manier. Marcel zal uitleg geven over de uitgangspunten 
van Topondernemers en over hoe we daarmee aan de slag gaan op De Griffioen.  
 

 
 Volgende week gaan we in het kader van SEEF extra aandacht aan de fietsen besteden. Zeker in de 

komende donkere dagen is de zichtbaarheid van de fietsers belangrijk. We gaan een controle doen van de 
fietslichten per klas. Groep 6b (juf Amanda) doet dat dinsdagochtend 7 november. Groepen 6c (juf 
Evelien) en 6d (juf Karin Bon) doen dat woensdag 8 november. Groep 6a (juf Wilma) doet dat donderdagmiddag 9 
november. Fijn als er zoveel mogelijk kinderen die dagen op de fiets komen voor de extra check op school.  

 De theatertocht van het Chassé zit erop voor alle groepen 6. We hebben mooie kleedkamers gezien met allemaal 
verschillende thema's. We hebben het gehad over beroepen in het theater zoals technici; acteurs; tekstschrijvers; 
regisseurs; componisten en decorontwerpers. Het gebouw is uitgebreid bekeken van de buitenkant en aan de 
binnenkant tussen de coulissen. Alle ouders super bedankt voor het vervoer naar het theater en terug! 
 

 Op 14 december zal er een ouderavond over Topondernemers georganiseerd worden. U bent daarbij van harte welkom, 
u krijgt daar komende week een uitnodiging voor. Marcel van Oosterwijk zal nader ingaan op het ontdekken van 
wereldoriëntatie via thematisch onderwijs. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: Hoe leren kinderen 
en wat willen we de kinderen in ons onderwijs meegeven? Kinderen leren allemaal anders, ze hebben hun eigen 
specialiteiten en elk kind leert het best op zijn eigen specifieke manier. Marcel zal uitleg geven over de uitgangspunten 
van Topondernemers en over hoe we daarmee aan de slag gaan op De Griffioen.  

 

 
 Volgende week houden we in de groepen 7 de jaarlijkse fietscontrole. We letten onder andere op de verlichting (voor 

en achter), de reflectoren, de remmen, de bel en of onderdelen goed vast zitten. Zou u dit samen met uw zoon of 
dochter extra willen controleren?  

 Na de vakantie zijn we met Topondernemers gestart met het thema ‘Multimedia’. We zijn hard aan het werk! 

 Op 14 december zal er een ouderavond over Topondernemers georganiseerd worden. U bent daarbij van harte welkom, 
u krijgt daar komende week een uitnodiging voor. Marcel van Oosterwijk zal nader ingaan op het ontdekken van 
wereldoriëntatie via thematisch onderwijs. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: Hoe leren kinderen 
en wat willen we de kinderen in ons onderwijs meegeven? Kinderen leren allemaal anders, ze hebben hun eigen 
specialiteiten en elk kind leert het best op zijn eigen specifieke manier. Marcel zal uitleg geven over de uitgangspunten 
van Topondernemers en over hoe we daarmee aan de slag gaan op De Griffioen.  
 

 
 Van 6 t/m 10 november houden wij onze jaarlijkse VO-week. Gedurende deze week vinden er tal van 

activiteiten plaats rondom het thema Voortgezet Onderwijs. Gastlessen, voorlichting en bezoeken aan 
Voortgezet Onderwijs scholen. Over de aangepaste schooltijden ontvangt u per mail nog een apart schrijven. 

 Maandagmiddag 6 november doen wij onze fiets controle. Kinderen komen op de fiets.  
 

 Op 14 december zal er een ouderavond over Topondernemers georganiseerd worden. U bent daarbij van harte welkom, 
u krijgt daar komende week een uitnodiging voor. Marcel van Oosterwijk zal nader ingaan op het ontdekken van 
wereldoriëntatie via thematisch onderwijs. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: Hoe leren kinderen 
en wat willen we de kinderen in ons onderwijs meegeven? Kinderen leren allemaal anders, ze hebben hun eigen 

Groep 6 

Groep 7 

Groep 8 
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specialiteiten en elk kind leert het best op zijn eigen specifieke manier. Marcel zal uitleg geven over de uitgangspunten 
van Topondernemers en over hoe we daarmee aan de slag gaan op De Griffioen.  
 

 
 Donderdag 12 oktober werd het seizoen officieel geopend met een Kick-Off bij het Rat Verleghstadion. Tijdens deze 

middag hebben alle groepen 8 verschillende (voetbal)activiteiten gedaan. Groep 8C was het aan het eind van de dag 
winnaar van de Kick-Off en gaat daarom met heel de klas naar NAC - FC Twente op dinsdag 12 december. 

 De eerste twee wedstrijden van het seizoen zitten er weer op. Thuis hebben we een fantastische overwinning behaald 
op de Tweesprong en uit bij de Parel hebben we een spannende wedstrijd helaas verloren. Dankzij onze spandoeken, 
mascottes, supporters en sportiviteit hebben we bij beide wedstrijden veel bonuspunten gehaald. Wij hopen dit de 
komende weken weer te zien rondom de voetbalvelden. 

  Resterend programma tot aan de winterstop: 
o 7 november De Driezwing - De Griffioen 
o 14 november De Griffioen - De Eerste Rith 
o 21 november De Horizon - De Griffioen 

 

 

 Het duurt niet lang meer en dan is Sinterklaas met zijn pieten weer in Nederland. 

Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen en daarom opzoek naar 'bakouders'  

voor de groepen 1 t/m 5 op vrijdag 1 december.  

Aanmelden graag bij de eigen groepsleerkracht. BEDANKT! 

Deze periode werken wij aan het volgende KiVa-thema:  

Onderbouw (groep 1 t/m 5): 

Thema: Wat is een fijne groep?  

Regel: We horen er allemaal bij: ik, hij en ook jij. 

 

Bovenbouw (groep 6 t/m 8):  

Thema: Wat is communicatie? 

Regel: We praten met elkaar (en gebruiken daarbij ik-taal). 
 

 

Nac JSL  

 Sinterklaas 

KiVa  
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Thema inloopochtend woensdag 15 november:  
Hoe overleef je….. de ochtendstress?  

  

  

Is het bij jou thuis ook elke ochtend spitsuur? Bij de meeste gezinnen wel. In korte 

tijd moet iedereen opstaan, zich wassen, aankleden en ontbijten om op tijd de deur 

uit te kunnen. En dat valt niet altijd mee. Zeker niet als je zelf als ouder geen 

ochtendmens bent.   
  

Kinderen hebben vaak nog aansporing nodig om op tijd klaar te zijn en wat doe jij dan 

als ouder? Aan de ene kant wil je ze misschien leren om dingen zelf te doen. Aan de 

andere kant zijn jullie sneller ‘ready tot go’ als je ze helpt met aankleden en hun 

ontbijt klaarmaken.   
  

Op woensdag 15 november organiseren CJG Breda en basisschool De Griffioen een 

themabijeenkomst over dit onderwerp. Door ervaringen, kennis en tips uit te 

wisselen onderzoeken we samen de do’s en dont’s voor jouw gezin tijdens de 

ochtendspits.  
 

Je bent van harte welkom op Basisschool De Griffioen.  

Er is koffie en thee vanaf 8:45 uur.  

We starten om 9.00 uur en eindigen om 10.00 uur.  

De bijeenkomst is gratis en aanmelden is niet nodig.  
  

 

  

                                                                                                   


