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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  

 
De bisschop uit Spanje eist bij onze leerlingen heel veel aandacht op. Papa’s en mama’s kunnen daar ongetwijfeld over 
meepraten. Het Sinterklaasjournaal is dagelijkse kost, thuis en op school. Bijzonder is dat de leerlingen op school toch weer 
andere dingen zien dan ze thuis gezien hebben. Het lijkt dat samen kijken echt heel anders is dan wanneer je alleen kijkt! Aan de 
ene kant lijkt dat logisch, aan de andere kant leren we hiervan dat het ook van belang is dat je, ook als volwassene, meekijkt met 
de kinderen. We zien het thuis gebeuren, papa, mama, aan het werk in huis, kinderen even, of even langer, voor de televisie. 
Het gebeurt en er is vaak geen alternatief voorhanden, maar het is goed om samen televisie te kijken. Het is goed om er dan 
samen even over te spreken. Wat is er gebeurd, wat hebben we gezien, hebben we het wel goed gezien? Dat is bij het 
Sinterklaasjournaal, maar ook bij tal van andere televisieprogramma’s waar kinderen naar kijken.  
Schoenen worden gevuld met lekkernijen, ook op school zorgt Sinterklaas voor traktaties.  
 
Komende week zullen we vol verwachting uitkijken naar Sinterklaas. We weten niet of hij onze school wel kan bereiken met alle 
werkzaamheden aan de Schoolstraat. We zijn bijna van de buitenwereld afgesneden!! Er zijn maatregelen genomen om de 
werkzaamheden veilig te laten verlopen. Aan de kant van de Schoolstraat zijn er tussen het schoolplein en de heg hekken 
geplaatst. Deze hekken zorgen ervoor dat er geen kinderen in onveilige situaties terechtkomen in de Schoolstraat gedurende de 
schooldag. Deze hekken maken echter ook dat de school vanuit de Schoolstraat vrijwel onbereikbaar is 
geworden.  Iedereen moet omlopen, omfietsen of omrijden!!  
Onze leerlingen kunnen de schoolpleinen en fietsenstalling bereiken vanaf het Toernooiveld. We willen alle 
ouders vragen om op het Toernooiveld ruim baan te geven aan de fietsers! We mogen de straat niet blokkeren 
van de politie, maar uit het oogpunt van veiligheid zou dit zeker gewenst zijn. Immers veel meer leerlingen dan 
anders moeten het schoolplein via het Toernooiveld bereiken. Vanuit de school zullen we ons uiterste best 
doen om een en ander goed te begeleiden, maar we verzoeken nadrukkelijk om de medewerking van 
iedereen!! Met andere woorden: Probeer het Toernooiveld de vermijden op het moment dat de school begint of eindigt. 
Een ander aspect van deze situatie is dat er kinderen zullen zijn die nu misschien wel twee keer de Molenstraat over moeten 
steken met de fiets. We willen hen vragen om dan over de stoep te lopen met de fiets aan de hand zodat er niet twee keer 
overgestoken hoeft te worden. We willen u ook vragen om dit aan uw kinderen duidelijk te maken. Altijd kiezen voor de veilige 
weg is het enige uitgangspunt wat hier telt.   
 
U heeft ongetwijfeld ook vernomen dat er voor 12 december weer een onderwijsstakingsdag staat aangekondigd. Morgen krijgt 
u daar nadere mededelingen over. Maar voor er een stakingsdag aan de orde is hopen we Sinterklaas met zijn Pieten volgende 
week op onze school te verwelkomen. Het zou een bijzondere verrassing voor alle leerlingen zijn! De jongere kinderen hopen 
Sinterklaas te ontmoeten in de aula. Zij mogen die dag natuurlijk ook stemmig verkleed op school komen! De oudere kinderen 
vieren het Sinterklaasfeest in de eigen lokalen met surprises. We hopen daarbij natuurlijk allemaal op een mooi gedicht! De dag 
na Sinterklaas, op 6 december worden alle leerlingen om pas om 10.00 uur op school verwacht. 
 
Wij wensen u alvast een fijn Sinterklaasfeest toe!! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Gerald Hilgersom 
Directeur Basisschool De Griffioen 
  

Beste ouders, verzorgers  
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 Alle kinderen van groep 1 t/m 5 mogen op vrijdag 1 december (morgen!) verkleed naar school komen als Sint of Piet.  

 Ook dinsdag 5 december mogen zij hun Pieten- of Sintpak aan én de groepen 3, 4 en 5 mogen dan ook hun 
gymschoenen meenemen!  

 Dringend verzoek! In verband met de wegwerkzaamheden willen we jullie vragen om dinsdag zoveel mogelijk te 
voet/met de fiets te komen. Dit in verband met de drukte op en rondom het schoolplein.  

 
Algemeen: 

 We zijn in alle kleutergroepen gezellig en hard aan het werken rondom thema sinterklaas en kijken uit naar zijn bezoek 
aan onze school.  

 Alle kinderen mogen op vrijdag 1 december en dinsdag 5 december als sint of piet verkleed naar school komen. 

 Woensdag 6 december starten we om 10.00 uur en mag iedereen een klein sinterklaascadeautje mee naar school 

nemen. Ook mogen de kinderen deze ochtend gewoon fruit meenemen. 

 
 Afgelopen dinsdag hebben we een leuke afsluiting van ons thema "op wielen" gehad bij de brandweer in Prinsenbeek. 

 Komende week starten we met het thema "mijn lijf".  

 Dinsdag 5 december moeten de kinderen hun gymschoenen meenemen i.v.m. het pietencircuit in de sporthal. Zou u 
tevens willen controleren of de gymschoenen nog goed passen, voorzien zijn van naam en daadwerkelijk 
meegaan in de gymtas. 

 De gymles op maandag 4 december gaat gewoon door.  

 Graag een nieuwe lijmstift meegeven aan uw kind wanneer deze op is.  

 
 We zijn begonnen met de digitale klok, en wel de hele uren. Leuk om met uw kind te oefenen. 

 We zijn, voor allerlei activiteiten, op zoek naar tijdschriften. Mocht u tijdschriften hebben die u niet 
meer nodig heeft, mag u deze meegeven aan uw kind. 

 We wensen jullie allemaal een heel fijne Sinterklaas.  

 
 Naast het harde werken genieten we volop van deze Sinterklaasperiode. Het is leuk om te zien dat de kinderen die het 

geheim van Sinterklaas al weten toch nog vol spanning zitten en soms nog weleens twijfelen hoe het nu echt zit. We 
kijken met z’n allen uit naar de komst van Sinterklaas en zijn pieten op 5 december. Alle kinderen moeten die dag hun 
gymschoenen meenemen en mogen zich verkleden als Sint of Piet (de gymlessen van 6 december gaan niet door). 

 Daarna gaan we ons weer klaar maken voor het volgende feest wat eraan zit te komen. We kunnen alvast verklappen 
dat we donderdagmorgen 21 december met alle groepen 5 gaan schaatsen op de schaatsbaan van Winterwonderbeek.  

 
 Dinsdag 5 december gaan we in de ochtend surprises doen en in de middag circuit met onder andere zelf pepernoten 

bakken. Zijn er kinderen allergisch voor de volgende ingrediënten: Tarwebloem; Eierdooierpoeder en of Melkeiwit, 
geef dit dan even door aan de juf. 

 Op vrijdag 15 december gaan we weer schaatsen met de groepen 6.   

• Van 10.00 tot 11.00 uur gaan 6B juf Karin de J. en 6D juf Karin B.  

• Van 11.00 tot 12.00 uur gaan 6a juf Wilma en 6c juf Renate. Het kan zijn dat de laatste twee 
groepen iets later terug op school zijn.  

 Handschoenen zijn verplicht! En natuurlijk is het altijd leuk als ouders, opa's n oma's komen kijken op de Markt. 

 In december krijgen alle groepen 6 bezoek van medewerkers van Bureau Halt, zij gaan iedere groep voorlichting geven 
over vuurwerk. 

 

 

Bericht van de Sinterklaascommissie  

Groep 1-2 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 
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 Midden in de tijd van de surprises denken wij alvast aan de jaarwisseling. In alle groepen 7 wordt de 

komende week voorlichting gegeven over vuurwerk door Bureau Halt.  

 
 Op maandag 18 december brengt groep 8 een bezoek aan schaatsbaan op de Markt. Hieraan zijn geen kosten 

verbonden. Kinderen zonder schaatsen kunnen deze ter plekke huren. Het dragen van handschoenen op de ijsbaan is 
verplicht. 

 
Wij wensen alle kinderen, ouders en leerkrachten een gezellig sinterklaasfeest! 

 

Deze periode werken wij aan het volgende KiVa-thema:  

Onderbouw (groep 1 t/m 5): 

Thema: Iedereen is uniek. 
Regel: We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal. 
 

Bovenbouw (groep 6 t/m 8):  

Thema: Herken pesten! 

Regel: We willen dat pesten stopt. 

 

 
- Flyer advent 2017 

Groep 7 

Groep 8 

Ouderraadpraat  

KiVa  

Bijlage(n)  
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Elke week van de advent ontsteken we een lichtje en komen we dichter bij het 

grote Kerstfeest: de geboorte van Jezus. Jezus heeft ook veel licht gebracht. 

Denk maar aan alle mensen die hij heeft genezen en alles wat hij het volk 

verteld heeft over God. Als we op God vertrouwen voelen we hem als een 

lichtje in ons hart! 

                                                                               
     

Voor de kinderen is er ook dit jaar weer een mooi adventsproject;  

We knutselen ons eigen kerkraam met een echt mozaïek erin. Tijdens iedere 

zondagviering in de O.L.V. ten Hemelopneming kerk in Prinsenbeek verzamelen de kinderen 

zich om 9.30 uur in het voorportaal van de kerk. We komen met lichtjes de kerk in en 

luisteren daarna in de kerk of de sacristie naar een bijbelverhaal.  

Zondag 3 december start het project met een familieviering. Tijdens die viering 

krijgt elk kind een kleurplaat, die de week erna (tijdens de kindernevendienst) op het eigen 

kerkraam geplakt kan worden. Zondag 10 en 17 december maken we een 
raammozaïek tijdens de kindernevendienst en het project zal worden afgesloten tijdens 

de familieviering op Kerstavond om 19.00 uur.  
 
Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom (ook als je maar één zondag kunt). En ook de papa’s 

en mama’s zijn welkom! 

 

 


