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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  

 
Vol verwachting klopt ons hart! Op het Sinterklaasjournaal hebben we de gebeurtenissen kunnen volgen. Afgelopen maandag 
zagen de kinderen tot hun grote schrik dat het Grote Boek van Sinterklaas in het water bij Dokkum in het water dreef. 
Ongetwijfeld de start van een bijzonder avontuur.  Ook op De Griffioen bereiden we ons voor op het feest van Sinterklaas. 
Gisteren is het podium in gereedheid gebracht voor de ontvangst. Er al staat stro voor het paard, en we zien ook een sleetje en 
een stapel autobanden……   Wat deze attributen met Sinterklaas en Zwarte Piet te maken hebben weten we niet, maar we 
houden overal rekening mee. 
 
Schoolfotograaf  
Morgen, vrijdag, komt de schoolfotograaf op school. Dit jaar zijn er twee vrijdagen waarop de schoolfotograaf op bezoek komt. 
Er wordt een klassenfoto gemaakt en een individuele foto. Na school krijgen ouders de gelegenheid om een gezinsfoto te laten 
maken. Hiervoor heeft u in de afgelopen weken kunnen inschrijven. Alle tijden staan nu ingepland, wanneer u nu nog niet heeft 
ingeschreven is er geen mogelijkheid meer om dit alsnog te doen. Alle roosters zijn helemaal volgeboekt op beide vrijdagen na 
school. Wij willen u verzoeken om vooral tijdig op de plek te zijn waarvoor u hebt ingeschreven. Voor de duidelijkheid nogmaals: 
Dat kunnen zijn de aula, de speelzaal beneden of de speelzaal boven. De namenlijsten waarop ieder zich heeft ingeschreven 
zullen beneden bij de ingang van de speelplaats bij de aula hangen.   
 
Wegwerkzaamheden Schoolstraat   
Momenteel wordt er flink gewerkt aan de Schoolstraat. Ook onze leerlingen hebben daarmee te maken. Als bijlage bij deze 
Nieuwsbrief ontvangt u een artikel over veiligheid op straat bij Werk aan de Weg. Dit werk zal de komende maanden 
voortduren. Ook vlak voor onze school zal de Schoolstraat opengebroken gaan worden. Onze leerlingen zullen kenners in 
wegenbouw worden want er zal ook op De Griffioen natuurlijk ruim aandacht aan worden geschonken. Rioleringen, buizen, 
kabels, we zullen alles zien langskomen……..en zand, heel veel zand. Onze schoonmakers zullen zich erop voor moeten bereiden. 
Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de veiligheid van onze leerlingen. Vanuit de wegwerkers wordt er aandacht aan 
geschonken. Komende week krijgen de leerlingen een boekje mee naar huis en er zal ook voor eind november aandacht worden 
besteed aan de veiligheid rondom deze werkzaamheden. Dan gaat het natuurlijk over veiligheid voor jezelf en de veiligheid van 
de ander.  
 
Ouderavond Topondernemers 
Eerder is er aangekondigd dat er een ouderavond georganiseerd zal gaan worden over Topondernemers. Deze avond zal op 
donderdagavond 14 december plaats gaan vinden. U zult in de komende week een uitnodiging ontvangen per mail. Ook zult u 
een vragenlijst vanuit ParnasSys ontvangen met de vraag of we u op deze avond kunnen verwachten. We weten dan, vooral in 
verband met de catering, op hoeveel bezoekers we die avond kunnen rekenen.  
 
Fluoractie ivm zichtbaarheid in het verkeer  
Als je in het verkeer donkere kleding draagt, ben je pas vanaf 20 meter zichtbaar. Met lichte kleding vanaf 50 meter, met 
reflectie al vanaf 150 meter. Zorg dus dat je zichtbaar bent! Daarom besteden alle BVL-scholen (Brabants Verkeersveiligheid 
Label) in Breda en omstreken aandacht aan deze zichtbaarheid, tijdens de Fluorweek van 20 tot en met 24 november. 
 
Tijdens deze Fluorweek gaan de kinderen zo opvallend mogelijk gekleed. Dat doen ze met 
reflecterende of fluorescerende elementen aan hun tassen, jassen of schoenen. De leerlingen krijgen 
ook een reflecterende armband en reflecterende stickers. Alle 35 BVL-scholen uit Breda, Bavel, 
Ulvenhout, Teteringen en Prinsenbeek doen mee. De Griffioen dus ook!  
 
 
 

Beste ouders, verzorgers, 
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Stakingsdag december  
In het onderwijs gaan er stemmen op om ook in december een stakingsdag te organiseren. We kunnen daar nog eigenlijk niets 
over mededelen. Vanuit de vakbonden zal er in de komende weken aan het onderwijspersoneel voorlichting worden gegeven. 
Op basis daarvan zal iedere leerkracht weer kunnen beslissen wel of niet deel te nemen aan de staking.   
 
Voor dat het zover is gaan we volop genieten van de weken die komen gaan. Sinterklaas is nog onderweg, maar hij zal zondag in 
ons dorp aankomen. Veel kinderen zullen daar intens van genieten!! Aan volwassenen de vraag om dit feest mee te genieten, 
samen op weg naar dit mooie feest. Een kleine tip voor alle volwassenen die dit lezen………. ondanks het feit dat we open 
spreken over Sinterklaas en het Sinterklaasfeest mogen we ons realiseren dat volwassenen soms, heel soms onhandig kunnen 
zijn in hun bewoordingen: Sinterklaas neemt echt nooit iemand mee naar Spanje! 
 
Ik wens allen goede weken en fijne voorbereidingen voor het bijzondere feest.  
 
Met vriendelijke groet, 
Gerald Hilgersom 
Basisschool De Griffioen 
 

 
HERHALING!! 
Wij zijn in alle groepen 1 t/m 5 opzoek naar ouders die op vrijdag 1 december tussen de middag pepernoten af willen bakken 
voor de klas van uw kind.  Graag opgeven bij de leerkracht.  
 
BELANGRIJK!! 
In deze spannende maar o zo gezellige periode wordt er nog wel eens iets lekkers getrakteerd. Mocht uw 
kind een allergie hebben, zou u dan even contact met de groepsleerkracht op willen nemen zodat u weet 
wat er wanneer getrakteerd gaat worden (en eventueel voor een alternatief kunt zorgen). 

 
Algemeen: 

• Wij willen alle ouders bedanken voor de hulp tijdens de spelletjesmiddag. 

• We zijn in alle kleutergroepen gestart met thema Sinterklaas. Het is allemaal wel erg spannend maar nu al heel 
gezellig!  

 1-2A (juf Bianca & juf Lieke): Wie zou er op vrijdag 1 december de pepernoten tussen de middag af willen bakken? 
Graag doorgeven aan de leerkracht.  

 1-2C (juf Ineke & juf Astrid): Wij zoeken nog 4 ouders voor het afbakken van de pepernoten op vrijdag 1 december.  

 1-2D (juf Maud & juf Annemarie): Wij zoeken nog 1 bakouder die op vrijdag 1 december tussen de middag pepernoten 
wil afbakken. Wij horen het graag!  

 1-2E (juf Angela & juf Hanneke): Ook wij zoeken nog 1 bakouder die op vrijdag 1 december tussen de middag 
pepernoten af wil bakken. Graag opgeven bij de leerkracht.  

 
 Op maandag 20 november hebben de groepen 3 GEEN gym i.v.m. de dansworkshop. 

 Tevens zullen de groepen 3a en 3b NIET gaan gymmen op vrijdag 24 november i.v.m. de schoolfotograaf. 

 Op dinsdagmiddag 28 november gaan we met de groepen 3 een kijkje nemen bij de brandweer. 

 Wij zoeken nog afbakouders voor 1 december. Wie kan ons nog helpen? Graag aanmelden bij de 
leerkracht van uw kind.  

 Blijf lekker biebboekjes lezen en ruilen in de klas!  
 Wij merken dat sommige kinderen maandagochtend erg moe op school komen. Zeker in deze drukke tijden is het 

belangrijk dat ze lekker uitgerust zijn.  

Sinterklaas 

Groep 1-2 

Groep 3  
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 Wat is er toch allemaal aan de hand met Sinterklaas, de pieten en de stoomboot? Gelukkig volgen we ook op school het 

Sinterklaasjournaal, zodat we op de hoogte blijven! 

 Met spelling hebben we het eeuw-, ieuwwoord geleerd: denk aan de u! Zoals bij de sneeuw, het nieuws. Ook zoeken 
we al samenstellingen. Dit is een woord dat opgebouwd is uit 2 woorden, bijv. de voetbal. 

 Met Taal zijn we gestart met het thema Klein. De woordenlijst die hierbij hoort, krijgen de kinderen vrijdag mee. 

 De wijk gaan we bekijken als het weer lente is! 

 
 Ook in groep 5 stijgt de spanning. Nog twee nachtjes slapen en dan komt Sinterklaas als het goed is aan. 

Deze week hebben we al natte pakjes gevonden… Als dat maar goed gaat komen! We blijven het 
sinterklaasjournaal ook in groep 5 volgen. We zijn nog wel opzoek naar ouders die op vrijdag 1 december 
wat lekkers willen afbakken voor de kinderen. Opgeven bij de eigen leerkrachten.  

 We zijn begonnen met een nieuw taalthema. De kinderen onderzoeken in dit thema hoe het leven van de 
Eskimo’s is. In de themafilm skypen de Inuit Jani en de Nederlandse Tessa met elkaar. Daarna leren de 
kinderen woorden over Eskimo’s en kou, ontdekken ze de taal van de Eskimo’s, geven een beschrijving 
van kaarten van Eskimo’s en maken een informatieve tekst over Eskimo’s. 

 We zijn met rekenen volop bezig met de digitale en de analoge klok. Ook maken we steeds vaker deelsommen. We 
blijven de tafeltjes oefenen. Wie weet mag jij binnenkort naar meneer Gerald voor je tafeldiploma... Ook oefenen we 
verhaaltjes sommen. Bijvoorbeeld; Sinterklaas koopt een voetbal voor 25 euro. Hij krijgt 8 euro korting. Wat moet hij 
voor de bal betalen? 

 Bij spelling behandelen we de klankgroepen woorden van de A lijst bijvoorbeeld; japon, kameel. En het kilo woord, 
bijvoorbeeld; liter, rivier. Ook hebben we het bijvoeglijk naamwoord al geleerd, naast het werkwoord, zelfstandig 
naamwoord en lidwoord. 

 Wij wensen jullie een fijne Sinterklaastijd toe! 

 
 Dinsdag 21 november gaan alle leerlingen van de groepen 6 in hun eigen klas lootjes trekken voor Sinterklaas. We 

hebben afgesproken dat het cadeautje ongeveer €3,- mag kosten. Er mag een gedicht bij gemaakt 
worden van 10 regels. Uiteraard is het de bedoeling dat er een creatieve surprise gemaakt wordt. De 
juffen die op dinsdag werken doen ook mee. Dat zijn juf Wilma, Evelien, Karin B en Amanda, zij 
trekken ook een lootje. Dinsdagochtend 5 december mogen alle surprises mee naar school genomen worden in een 
gesloten ondoorzichtige zak (liefst vuilniszak) met de naam erop voor wie deze verrassing bestemd is.  

 
 Vorige week hebben we de fietscontrole gehad. In alle groepen is dit goed verlopen!  

 Dit weekend komt sint weer in het land. Aanstaande maandag gaan we lootjes trekken voor de surprises. Iedereen 
maakt dan een mooie surprise met een gedicht erbij van minstens 10 regels en een cadeautje erin van 3 euro. Dan 
houden we op 5 december een gezellige surprisemorgen! 

 Regelmatig wordt al door kinderen gevraagd wanneer de boekbespreking is.  We noemen het voortaan "Boekpromotie" 
op school en in de groepen 7 worden deze ingepland na de kerstvakantie, zodat er nog ruim tijd is om het voor te 
bereiden. Zoeken naar een boeiend boek kan natuurlijk alvast. 

 
 Geen nieuws.  

 

 De laatst gespeelde wedstrijden waren ongelofelijk spannend. Tot op de laatste minuten deden we mee voor de 
overwinning. Helaas ontbrak ons wat geluk en verloren we beide wedstrijden (Driezwing uit en Eerste Rith thuis) nipt. 
Maar wat speelden onze teams geweldig deze wedstrijden. Mede dankzij ons sportief gedrag en het enorme fanatisme 
van onze supporters halen we alle bonuspunten binnen die er te verdienen zijn. We staan nog steeds bovenaan in het 
klassement! 

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 

Groep 7 

Groep 8 

NJSL 
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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). 

 
- Typ-inn  

- Infoboekje ivm veiligheid tijdens wegwerkzaamheden aan de Schoolstraat.  

Bijlage(n)  

KiVa  
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Typ-inn Opleidingen Prinsenbeek 

 
CURSUS TOETSENBORDVAARDIGHEID 

VOLGENS HET TIENVINGERSYSTEEM 

BLINDSCHRIJVEN 

 

 

 
Wat: Leren typen op de computer 

volgens het tienvingersysteem 

blindschrijven, inclusief het 

aanleren van het toetsenbord, 

het schrijven en juist indelen van 

een brief en rapport, en de 

basisbeginselen van Word. 

 

Voor wie: Leerlingen vanaf 10 jaar 

(basisonderwijs groep 6, 7 en 8) 

ter voorbereiding op het 

voortgezet onderwijs. 

 

Voordelen: Tijdsbesparing, gemak, kennis 

toetsenbord en computer, 

zelfstandig werken,  juiste 

typehouding en leren plannen van 

huiswerk.  

 

Wanneer: De cursus start twee keer per 

jaar; bij aanvang van het nieuwe 

schooljaar in augustus en na de 

kerstvakantie in januari. De 

eerstvolgende cursus start 

direct na de kerstvakantie 

begin januari 2018.Vervolgens 

start de cursus weer na de 

zomervakantie,  augustus 2018. 

 

Lessen: Totaal tien. De lessen zijn in 

principe eens in de twee weken en 

altijd tijdens schoolweken. Een 

les duurt 1.15 uur. 

De laatste les bestaat uit het 

afnemen van een toets, waarbij 

een erkend diploma behaald kan 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag: Maandag, dinsdag en donderdag.   

 

Tijd:  Maandag, dinsdag en donderdag 

van 16.00 tot 17.15 uur. 

Maandag, dinsdag en donderdag 

van 18.45 tot 20.00 uur. 

 

Plaats: De Lind 18 in Prinsenbeek. 

 

Grootte: Maximaal acht leerlingen per 

groep. 

 

Kosten: € 200,00 inclusief lesmateriaal 

en toets. 

 

Kijk voor nadere informatie of inschrijving op 

www.typ-inn.nl of bel met Irma Hurks,  

telefoon 06 – 162 562 76. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Irma Hurks, 

gediplomeerd docent 

toetsenbordvaardigheid 

 

 

Typ-inn Opleidingen  

De Lind 18 

4841 KC  PRINSENBEEK  

telefoon 06 – 162 562 76 

e-mail info@typ-inn.nl 

www.typ-inn.nl  

http://www.typ-inn.nl/
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Samen bouwen we veilig!Samen bouwen we veilig!

Wat was het belangrijkste in dit 
boekje?

- Dat een vrachtwagen “dode hoeken” heeft. we 
lopen dus niet voor, niet achter en niet naast een 

rijdende vrachtwagen.
- Dat de bouwhekken op een projectlocatie er 

staan om ongelukken te voorkomen en de machi-
nes te beschermen.

- Dat we altijd netjes op de stoep lopen.
- Dat we altijd goed kijken wanneer we over gaan 
steken. We kijken goed links-rechts en weer links.

- Dat we nooit met spullen of materialen spelen 
die op de bouwplaats liggen...dit kan erg gevaarlijk 

zijn!



Wat doet het riool?

Onder de grond zit ons riool. In dit riool komt al het 
regenwater en afvalwater terecht. Dus al het water 
dat na de afwas, of na het douchen door de  goot-
steen of doucheputje in het riool terecht komt. Of...
wat jullie na de kleine of grote boodschap door de 

wc spoelen! Natuurlijk is het belangrijk dat dit water 
netjes en veilig afgevoerd word. Daarom gebruiken 

we een rioolstelsel. 

Hallo allemaal!! 
Wij zijn Gebr. De Leeuw! 

De komende tijd zullen wij bezig zijn 

met werkzaamheden rondom jullie huis of 

school. Dit boekje hebben wij gemaakt omdat 

we het heel erg belangrijk vinden om samen veilig 

te bouwen! Wij kunnen dat namelijk niet alleen en 

hebben daarbij jullie hulp hard nodig! Want een 

veilige werkomgeving kunnen we alleen krijgen 

wanneer iedereen meehelpt en precies weet 

waar we op moeten letten!

Wat gaan we doen?            Wij gaan de komende 
tijd de riolering vervan-gen en zorgen dat de bestrating er opnieuw wordt ingelegd.



 Op de stoep lopen we veilig!

De stoep is er natuurlijk niet voor niets.

Tijdens de werkzaamheden zal de stoep voor jullie allemaal 

open blijven, dus maak daar dan ook gebruik van. Moet je 

oversteken? pas dan heel erg goed op! Er kunnen wel eens 

grote vrachtwagens, machines of kranen voorbij komen.Kijk 

dus goed uit bij het oversteken... We gaan er vanuit dat jullie 

dat goed en veilig kunnen!

       Samen veilig spelen!

Pas 

op de 

dode hoek!!

       Ken jij de dode hoek van een 

vrachtwagen al?

Wist je dat een vrachtwagenchauffeur niet alles om de 

vrachtwagen heen ziet wanneer hij in de vrachtwagen zit? 

Er zijn een hoop plekken die niet helemaal te zien zijn, 

daarom noemen we de dode hoek ook wel blinde plek. Je 

kunt je voorstellen dat, wanneer je hier niet mee oppast er 

een hoop ongelukken kunnen gebeuren! 

Spelen doen we natuurlijk gezellig samen, maar ook veilig 
toch!! Tijdens de werkzaamheden in de straat zullen er 
spullen gebracht worden die we tijdens het bouwen nodig 
hebben. Bijvoorbeeld rioolbuizen en stenen. Ook al zien 
deze spullen er leuk uit om verstoppertje tussen of in te 
spelen, dat mag absoluut niet! Deze spullen en materialen 
mogen alleen gebruikt worden door mensen die dit al 
heel lang doen. Deze mensen dragen speciale kleding en 
hebben hiervoor een speciale opleiding gevolgd. Laat dus 
alles netjes liggen!

In de omgeving waar Gebr. De Leeuw de komende tijd aan 

het werk is worden bouwhekken geplaatst. Maar waarom nou 

eigenlijk? Bouwhekken worden geplaatst voor de veiligheid!. 

We bouwen namelijk samen veilig! Samen veilig bouwen 

betekent dat we niemand anders dan de bouwers toelaten op 

ons bouwterrein. De mensen die op het bouwterrein bouwen 

dragen namelijk speciale veiligheidskleding en schoenen. 

Kinderen en andere mensen hebben dat niet, en kunnen dus 

niet veilig op het bouwterrein. 

Bouwhekken zijn veiligheidshekken

Wacht netjes met lopen tot dat de 

vrachtwagen weg is.

Veiligheid is belangrijker dan 

snelheid!!

Ga er nooit vanuit dat de vracht-

wagenchauffeur je ziet!


