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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  

 
Nu nog schijnt de zon, het is al volop lente, maar we weten dat het de komende dagen toch weer winterkleren aandoen wordt. 
Het zal even een flinke tegenvaller zijn, immers we hunkeren naar de zon en naar de lente. Het zal nog even duren want eerst 
zullen we meemaken dat de winter weer volop aanwezig is.  
 
Het is in de afgelopen week raak geweest met het aantal zieke medewerkers. We hebben volop gebruik moeten maken van de 
vervangers die er vervolgens niet blijken te zijn. Op verschillende scholen is er aan ouders gevraagd om de leerlingen van een 
groep thuis te houden omdat er geen leraar aanwezig is. Ook op De Griffioen naderen we het punt waarop dit in beeld gaat 
komen. We zullen in de komende weken op De Griffioen een protocol opstellen over ‘hoe te handelen wanneer er geen 
leerkracht beschikbaar is’. De verschillende stappen zullen beschreven worden van de communicatie naar betrokken ouders. Het 
tijdstip waarop we tot actie zullen overgaan, de bijbehorende mailberichten die dan klaar moeten staan en de wijze van 
verzenden van deze informatie. Daarnaast zullen we alle overige opties nagaan, inclusief het inzetten van medewerkers van 
Kober. Bij het inzetten van medewerkers vanuit de kinderopvang hebben we meteen te maken met een bijzonder verschil 
tussen kinderopvang en onderwijs. Een leraar mag een groep leiden van soms meer dan 30 leerlingen, in de kinderopvang 
bestaat er regelgeving over het aantal kinderen per medewerker. Voor een groep van meer dan 20 kinderen moeten in ieder 
geval 2 begeleiders ingezet worden. We houden u op de hoogte. 
Wanneer er ouders zijn met een onderwijsaantekening dan willen we graag in contact met u komen om de mogelijkheden te 
bespreken van invalwerk op onze school.  U kunt een mailbericht naar school sturen en er zal binnenkort contact met u worden 
opgenomen om de mogelijkheden te bespreken. Met Leswerk is afgesproken dat er ook mensen zich voor het invalwerk op 
maar één school mogen opgeven. U kunt daar dan aangeven dat u alleen op De Griffioen in wil vallen.  
 
We hebben in de afgelopen weken in de Schoolstraat veel last gehad van het vervangen van de riolering en alle andere 
leidingwerk. We hebben vandaag vernomen dat de werkzaamheden wellicht aan het eind van de komende week afgerond gaan 
worden. Het spreekt bijna voor zich dat we daar met de leerlingen bij stil zullen staan. We zullen een aantal leerlingen vragen 
om het vernieuwde gedeelte van de Schoolstraat officieel te openen. We zullen dan zien dat de stoepen een stuk breder zijn 
geworden, maar dat de straat echt een flink stuk smaller is geworden. Voor papa’s en mama’s die hun kinderen met de auto 
naar school brengen betekent dit dat zij nog beter op moeten letten!! Voorzichtig zijn voor de kinderen die met de fiets of 
wandelend naar school gaan. En weer en nog duidelijker willen we u vragen om alstublieft uw auto net even wat verder van de 
school te parkeren en het laatste stukje te lopen! Op het moment dat de Schoolstraat weer opengaat zullen er ook nieuwe 
afspraken worden gemaakt over het parkeren van de fietsen. We zullen deze in de komende Nieuwsbrief ook aan u laten weten. 
In de afgelopen week zijn de aanmeldingen voor het Voortgezet Onderwijs vastgelegd. Sommige leerlingen hebben de pech dat 
ze niet op de school van hun eerste keuze geplaatst konden worden. Gelukkig is er dan een alternatief door eerder opgegeven 
andere scholen. Toch zal het voor veel leerlingen vandaag en morgen spannend zijn. We wensen allen veel sterkte!! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerald Hilgersom 
Basisschool De Griffioen 
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Algemeen: 

• Wij willen alle hulpouders bedanken voor het rijden naar museum de Rijf en de spelletjesmiddag. 

• Woensdag 21 maart is het juffendag. Alle kinderen hebben een uitnodiging gehad. Deze dag mogen de kinderen zich 
verkleden als een sprookjesfiguur en ze hoeven geen fruit/drinken mee te nemen. Wij hebben er zin in! 

• We sparen in alle kleutergroepen lege wc-rolletjes. 

• We gaan in alle kleutergroepen starten met thema 'sprookjes'. 

• Het is weer zover, de kleutermusical komt er weer aan. Om alvast in uw agenda te noteren: 

❖ Groep 1-2A + 1-2B: dinsdag 17 april, om 9:30 uur. 
❖ Groep 1-2D: woensdag 18 april, om 9:30 uur 
❖ Groep 1-2C + 1-2E: woensdag 18 april, om 10:45 uur.  

  Verdere info volgt nog. 

 1-2A (juf Lieke & juf Bianca): Kan iemand ons helpen aan stro voor onze paasmandjes? 

 1-2C (juf Ineke & juf Astrid): Kan iemand ons helpen aan stro voor onze paasmandjes? 

 
 Wij zijn flink tempo aan het oefenen met sommen tot en met de 10. www.onlineklas.nl (oude of nieuwe versie) staan 

hiervoor leuke oefeningen.  

 
 Met spelling zijn we hard aan het oefenen op de voltooide tijd, het hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord. 

 Blijf thuis goed oefenen met de tafeltjes, ook als je je tafeldiploma al hebt. We zijn namelijk al bezig met moeilijke 
keersommen, zoals 3x90 en 8x17. Bij de deelsommen hebben we de tafels ook nodig.  Daarnaast is het ook belangrijk 
om te blijven oefenen met de klok; van digitaal naar analoog en andersom.  

 Het taalthema sluiten we deze week af in “De week van het geld”. De kinderen hebben allemaal 
een weettekst geschreven en we hebben ook bezoek gehad van bankmedewerkers. We willen 
deze gastsprekers bedanken voor hun presentatie.  

 Woensdag 28 maart doen we mee aan De Grote Rekendag. Daarvoor hebben we een aantal 
verhuisdozen en schoenendozen nodig.  

 
 Deze week, van 12 tot en met 16 maart, is het de Week van het geld. De groepen 6 krijgen deze week een gastles met 

een Cash Quiz. Doel is om samen nog meer financieel bewustzijn te kweken bij kinderen. Alle leerlingen krijgen een 
mini spaarkluisje mee naar huis. 

 Op dinsdag 17 april zal er in de ochtend een mini concert plaatsvinden in de aula bij ons op school. Dit is ter afsluiting 
van het muziekproject van Amor Musae in alle groepen 6. De leerlingen worden dan ondersteund door een 
aantal orkestleden en de dirigent van Amor Musae. Verdere info volgt per mail en of via deze nieuwsbrief. Wil je er 
graag bij zijn, zet dan deze ochtend vast in je agenda. 

 Met taal zijn we gestart met het thema Spijsvertering. De woordenlijst is al per mail verzonden.  

 Graag lege schoenendozen meenemen naar de klas, deze zijn nodig voor de Grote Rekendag op woensdag 28 maart. 

 
 Ondanks het weer hebben we dinsdag een leuke Boomfeestdag gehad. Hulpouders bedankt! 

 In de schoolkalender staat een andere datum voor het verkeersexamen. Het verkeersexamen wordt 
gehouden op donderdag 19 april. Fijn dat een aantal ouders zich al hebben aangemeld. We kunnen nog 
steeds veel hulp gebruiken! 

  

Groep 1-2 

Groep 3  

Groep 5 

Groep 6 

Groep 7 
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 Volgende week donderdag (22 maart) hebben de kinderen van groep 8 de Klasselunch. Zij eten dan tussen de middag 

op school, zij komen dan ook niet naar huis. Met Klasselunch krijgen de leerlingen plezier in het maken van bewuste 
keuzes voor de middagmaaltijd. Het rooster van deze dag blijft verder ongewijzigd. 

Deze periode werken wij aan het volgende KiVa-thema:  

Onderbouw (groep 1 t/m 5): 

Thema: Pesten en de groep. 

Regel: We gaan goed met elkaar om. 

Bovenbouw (groep 6 t/m 8):  

Thema: Pesten en de groep. 

Regel: We zeggen tegen pesters: stop ermee! 

 
In de week na Pasen starten we met een Goed Doel Project. Het doel is dit jaar het Jeugdsportfonds en de aankleding van ons 
schoolplein. 

Woensdag 4 april is er een sponsorloop rondom de school. Komende week krijgen de leerlingen een 
sponsorformulier mee naar huis. Ze kunnen dan op zoek naar sponsors in de familie en kennissenkring. 
De kinderen kunnen per rondje worden gesponsord of voor een vast bedrag. Deze kaart kan samen met 
het sponsorgeld na de sponsorloop ingeleverd worden bij de eigen leerkracht tot uiterlijk dinsdag 10 
april. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.  

Wilt u alvast meer weten over het Jeugdsportfonds dan kunt u terecht op de site: www.jeugdsportfonds.nl/Breda 

 

 
 

 

Groep 8 

KiVa  

Goede doel actie    
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OPROEP OUDERS 

DEEL JOUW KENNIS EN WORD LID VAN DE GMR INOS 

Wil je je horizon verbreden? Ben je nieuwsgierig naar de bestuurlijke 
kant van het onderwijs? Oriënteer je dan op het lidmaatschap van de 

GMR! Wij zijn op zoek naar medewerkers en ouders die de GMR 

komen versterken. 

Ouders met een of meer kinderen op een INOS-school kunnen zich 
kandidaat stellen; ook als je geen lid bent van een MR. 

Nieuwsgierig? Ontdek wat er zo leuk is aan het GMR-lidmaatschap. Ga 

naar: www.inos.nl  

Kandidaatstelling gaat per email tot en met 6 april a.s. ter attentie 

van gmr@inos.nl 

Vragen? Stel ze gerust! Wie met de huidige leden praat, ontmoet in 

elk geval groot enthousiasme. 

Met vriendelijke groet,                                                    
Namens de verkiezingscommissie GMR INOS 

 
Coen de Lange 

Voorzitter verkiezingscommissie GMR INOS 
gmr@inos.nl 
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