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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  

 
Het karnavalsfeest wordt morgen op De Griffioen gevierd. In de lokalen en daarbuiten gonst het van karnavalsactiviteiten. Bij 
het buitenspelen van de kleuters zijn er spontane polonaisegroepjes die luidkeels “Hier op dun Beek” zingen. In de 
middenbouwgroepen is er flink geoefend voor de playbackshows voor het grote feest. Kleine groepjes of paren maken een 
toneelstukje waar alle andere groepsgenoten van mogen genieten. Dat zorgt soms voor bijzondere situaties, kinderen komen 
alvast verkleed naar school, allemaal om te oefenen voor vrijdag.  
 
In de afgelopen weken zijn door de gehele school de halfjaarlijkse toetsen afgenomen. Op de maandag na de voorjaarsvakantie 
zullen deze gegevens worden geanalyseerd op groepsniveau, op parallelniveau, op bouwniveau en over de gehele school. Voor 
iedere leerling is een testresultaat een momentopname, maar over grotere aantallen zegt het toch iets over het onderwijs. Het 
gaat dan om onderwijskwaliteit en de aandacht voor de juiste onderwerpen in de groepen. We willen graag in ontwikkeling zijn 
op De Griffioen, maar altijd met oog voor de inhoud van de leeractiviteiten. Uiteindelijk genereren we door goede 
onderwijsresultaten een grotere vrijheid van invulling van ons onderwijs. De basiskwaliteit op het gebied van rekenen en taal 
zorgt ervoor dat we ook ruim de tijd kunnen besteden aan wereldverkenning en aan de expressievakken. De toetsgegevens 
zullen na 20 februari weer openbaar zijn voor alle ouders in ParnasSys. De resultaten van het AVI leesniveau zijn dan nog niet 
ingevoerd in ParnasSys omdat de nieuwe versie van de AVI toetsen nog niet voor ParnasSys beschikbaar is. Pas wanneer de AVI 
geregistreerd zijn in ParnasSys krijgen de leerlingen de resultaten mee naar huis. 
 
Na de carnavalsvakantie komt voor de groepen 8 het proces van schoolkeuze weer vol in beeld. Allereerst worden de 
schooladviezen geformuleerd in een overleg tussen groepsleerkrachten, intern begeleider en directeur. Daarna vindt het 
adviesgesprek plaats met de leerling en ouder(s). In het najaar hebben we deze gesprekken voor het eerst gevoerd in deze 
samenstelling. Dit is zeer goed bevallen, reden om daar ook nu mee door te gaan. Ook zijn we voorbereidingen aan het treffen 
om in andere leerjaren een deel van de gesprekken samen met leerling en ouder(s) te voeren. In de afgelopen tijd is er de 
gelegenheid geweest om op scholen voor Voortgezet Onderwijs te kijken. In de komende periode zal er een keuze gemaakt gaan 
worden. Na het advies melden de ouders hun kind aan bij de school van hun keuze. Door de beperking van plaatsten in het 
Voortgezet Onderwijs kan dit op sommige scholen betekenen dat er geloot moet worden. Dit kan betekenen dat een leerling 
niet op de school van zijn of haar eerste (of tweede) keuze kan beginnen. Voor leerlingen en hun ouders een spannende 
periode. Pas eind april volgt de Eindcito, deze eindcito vormt een bevestiging van het schooladvies. Bij leerlingen die hoger 
scoren dan het oorspronkelijke schooladvies hebben de ouders het recht om een aanpassing van dat schooladvies te 
vragen.  Basisscholen worden door de onderwijsinspectie ook gemonitord op de kwaliteit van de schooladviezen. 
 
We willen alle ouders van onze kleuters vragen om terughoudendheid bij het naar binnen brengen. Het zelfstandig naar binnen 
gaan is voor uw zoon of dochter altijd een flinke stap in groei. Bij de buitendeur gedag zeggen, een laatste kus en dan naar 
binnen. Nog even zwaaien naar mama, papa, opa oma of de oppas en dan zelf de school binnen lopen. Dan ben je pas echt 
groot!! Als er veel papa’s en mama’s mee blijven lopen wordt het voor onze leerlingen te vol en kunnen ze niet zelf hun jas 
ophangen, hun tas opruimen en de juf een hand geven. Daarom voor allen: Op tijd op school en zo vaak als mogelijk is 
zelfstandig de school binnenwandelen. Wij danken u bij voorbaat al voor uw medewerking aan deze ‘groeisprong’.  
 
Ik wens u veel leut toe bij de voorbereidingen van het feest der feesten en wens u ook op voorhand een mooie optocht toe! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Gerald Hilgersom 
Basisschool De Griffioen 

 
 

Beste ouders, 
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Algemeen: 

• Iedereen mag morgen heel de dag verkleed naar school komen.  

• Wij wensen ieder een fijne carnavalsvakantie toe! Veel feestplezier! 

 1-2D (juf Maud & juf Annemarie) en 1-2E (juf Hanneke & juf Angela): Wij hebben een tweedejaars pabo student in de 
groep. Welkom Amy in groep 1-2D en Fleur in 1-2E. Wij wensen jullie een fijne en leerzame periode.  
 
 

 
 We merken dat de lijmstiften op raken. Zouden jullie nieuwe mee willen geven aan uw zoon of dochter? 

 Afgelopen dinsdagmiddag hebben we al een voorproefje voor de aankomende carnaval mogen ervaren. Wat 
loopt er toch een hoop talent rond in groep 3! 

 Wij wensen jullie allemaal een gezellige vakantie toe.  

 

 
 We bedanken alle ouders, die ons afgelopen vrijdag naar het Chassé hebben gebracht en ook weer opgehaald, heeeel 

hartelijk voor het rijden. 

 We hopen dat alle kinderen die meedoen met de Kinderoptocht heel veel plezier zullen hebben. 

 En natuurlijk voor iedereen een fijne vakantie! 

 

 
 Taal: We zijn het hoofdstuk dierentuin aan het afronden. Na de vakantie beginnen we met het thema geld.  

 Rekenen: We zijn begonnen in het nieuwe boek van rekenen. De tafels spelen nog steeds een belangrijke 
rol, net zoals het optellen en aftrekken over het honderdtal en de klok. 

 Spelling: Bij spelling blijven we de categorieën herhalen. We hebben weer een nieuwe categorie 
aangeleerd: komma-s-meervoud. Daarnaast oefenen we bij grammatica het vinden van de persoonsvorm 
en het onderwerp in een zin en de tegenwoordige en verleden tijd. 

 Topondernemers: We zijn het thema "Sport en ontspanning" aan het afronden. Na de vakantie starten we met een 
nieuw thema. 

 We wensen alle kinderen een fijne Karnaval. Voor de kinderen die meelopen in de optocht heel veel plezier en succes! 

 

 
 Het ALAAF project is een groot succes, vakken als geschiedenis, taal, rekenen en knutselen zitten in het project. Kijk ook 

op Klasbord voor leuke foto's. 

 We zijn gestart met de planning voor de boekbesprekingen die starten na de Voorjaarsvakantie en zijn afgerond voor 
de Meivakantie. Alle leerlingen hebben twee A-4tjes mee naar huis gekregen. Eentje met uitleg over hoe je een 
boekbespreking doet en de andere is een voorbereidingsformulier voor de boekbespreking.  

 Wij wensen alle leerlingen een supergezellige Karnaval en fijne vakantieweek!  

 

 
 Op dinsdag 13 maart hebben we de Boomfeestdag. Op de fiets zullen we naar de Burgtse Dreef gaan 

voor leuke buitenactiviteiten. Per klas zoeken we 4 ouders die mee willen helpen. Graag opgeven bij de 
eigen leerkracht.  

 In maart zullen we gaan starten met de presentaties van de boekendozen. Via een planning weten de 
kinderen zelf wanneer ze aan de beurt zijn. We zijn erg benieuwd naar de resultaten! 

 De sfeer voor Karnaval zit er bij de kinderen al goed in! Wij wensen jullie een heel prettige vakantie, alaaf!  

 

Groep 1-2 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 

Groep 7 
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 De adviesgesprekken komen er aan! De avonden zijn vastgesteld op maandag 26 en dinsdag 27 februari. 

Vanaf 19 februari kunt u inschrijven. U heeft hierover een aparte mail ontvangen. 

 Verder wensen wij iedereen een heel fijn Carnaval toe!  

 

 
 Mede dankzij Van Uum toys-deco-gifts hebben wij alles weer in karnavalssfeer kunnen brengen; bedankt voor de 

korting. 

 Wij wensen alle leerlingen die meedoen met de kinderoptocht heel veel plezier en succes!  

 En natuurlijk een leutige karnaval gewenst aan alle leerlingen, ouders en leerkrachten! 
 

 

 
Belangrijke informatie voor Karnaval op de Griffioen!   
Vrijdag 9 februari is het weer zo ver: Karnaval op de Griffioen! Alle kinderen mogen 's morgens al verkleed naar 
school komen. 

De schooltijden voor deze dag zijn 8.45 - 11.30 en 12.30 - 14.30. 
 
In de ochtend volgen alle leerlingen een eigen programma in de klas, in de middag barst het echte feestgedruis los. 
De kinderen van groep 1 t/m 5 vieren allen Karnaval op het hoofdgebouw. 
 
Kinderen van groep 6 t/m 8 gaan naar het scoutinggebouw en worden daar om 12.30 uur, zonder fiets, verwacht.  
Zij sluiten deze carnavalsmiddag af op het schoolplein bij het hoofdgebouw van de Griffioen. 
 
Er is dit jaar dus geen optocht rond de school. 
 
We zien ut echt wel zitte!!!  

 

 

Deze periode werken wij aan het volgende KiVa-thema:  

Onderbouw (groep 1 t/m 5): 

Thema: Pesten in de groep. 

 

Bovenbouw (groep 6 t/m 8):  

Thema: Gevolgen van pesten. 

Regel: We houden er rekening mee dat pesten heel lang pijn doet.  

 

 

- CJG: Hoog gevoeligheid 

- CJG: Schatten van ouders   

Groep 8 

Ouderraadpraat 

Karnaval op De Griffioen 

KiVa  

Bijlagen 
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Thema inloopochtend woensdag 28 februari:  
Hoog gevoeligheid 

        Ik voel, ik voel, wat jij niet voelt. 
 

 

Wist je dat…Hoog gevoeligheid een talent is, als je in je kracht staat.  

 

Maar wat als je niet in je kracht staat? Wat is hoog gevoeligheid? Hoe ga je ermee om? Wat zijn de 

kwaliteiten en valkuilen?  
 

Op woensdag 28 februari 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 waar hoog gevoeligheid een rol speelt. 

 

Locatie: basisschool de Griffioen 

Er is koffie en thee vanaf 8:45 uur.  

We starten om 9.00 uur en eindigen om 10.00 uur.  

 

Graag aanmelden voor 26 februari bij Sylvia van der Poel. 

(sylvia.vanderpoel@inos.nl)  

De deelname is gratis.  
  

  

 
 

 

CJG 

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=0ahUKEwjK4Yygiu7YAhVGBcAKHXLrAO4QjRwIBw&url=http://www.bsdegriffioen.nl/&psig=AOvVaw0C1zbxpjkSjFanPZzi5EjS&ust=1516796720263138


M a a k t  o p v o e d e n  n o g  l e u k e r !

Opvoeden, we weten het wel…dat betekent consequent zĳn, positief gedrag belonen, grenzen stellen, en vaak 

lukt dat ook heel aardig. En toch… soms knaagt het als je opeens toch gaat schreeuwen naar je kind, 

je ongeduldig wordt en je even niet weet wat je met je kind aan moet. En daar heb je echt geen lastige 

kinderen voor nodig! Je denkt bĳ jezelf: dit kan toch anders?

Als opvoeder beschik je over een ‘schat’ aan kennis en inzicht waarvan je misschien niet altijd bewust bent. Samen 
aan de slag met opdrachten en het delen van ervaringen kunnen helpen bij het positiever opvoeden. Bij Schatten van 

Ouders sta je stil bij jouw ideeën over opvoeden. Want wat ‘goed’ is voor jou en je kind, weet jij zelf het beste; elk 
gezin is immers uniek. Schatten van Ouders geeft daarom geen opvoedadvies of pasklare antwoorden, daar gaan we 

samen naar op zoek. Het opvoeden van een kind is een boeiende ontdekkingstocht waar je best wel eens voor 
verrassingen komt te staan. 

VOOR WIE?
Schatten van Ouders kun je alleen of samen met je partner volgen en is voor alle opvoeders uit Breda, Baarle-Nassau 
en Alphen en Chaam. Gezien het interactieve karakter is het de bedoeling dat je alle vier de bijeenkomsten aanwezig 

bent. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers en deelname is gratis. 

DOOR WIE?
Schatten van Ouders wordt gegeven door twee ervaren opvoeders die door CJG Breda zijn getraind om hun kennis 

over en ervaring met opvoeden te delen.

DATA
Schatten van Ouders bestaat uit

 

INFORMATIE EN AANMELDEN:
Nieuwsgierig geworden? Geef je dan snel op via onderstaande link:

Voor meer informatie : 

ANDERE OPVOEDERS VERTELLEN:

SCHATTEN VAN OUDERS:

 “Echte aandacht werkt, 
meer begrip voor de kids 

gekregen en daardoor 
geduldiger geworden.”

“Ervaringen delen maakt me 
bewust, van mijn rol als 

opvoeder.”

“Schatten van Ouders  heeft 
me meer zelfvertrouwen 
gegeven als opvoeder.”

“De opdracht met het 
OMDENKEN heeft me mijn 

ogen geopend.”

VOOR OUDERS
MET KINDEREN 4-12 JAAR

vier woensdagavonden van 19:30 - 21:30 uur

4, 18 APRIL EN 16, 30 MEI

www.cjgbreda.nl/schattenvanouders-basis

Yvonne de Gouw, tel: 06-12994600, yvonne.de.gouw@cjgbreda.nl
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