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Geachte ouders, verzorgers, 
 
Vanuit een zonovergoten Basisschool De Griffioen ontvangt u deze Nieuwsbrief. Het leven 
gaat hier in de warmte door. Alles gebeurt wel in een wat langzamer tempo. De groepen 8 
oefenen verder aan de musical, andere groepen gaan naar de gymzaal. Er wordt minder 
buiten gespeeld. Natuurlijk zijn der dan de te verwachten vragen……..waarom is er geen 
tropenrooster, waarom gaat het speeltuinuitstapje van de kleuters niet door………  
 
Het leerprogramma wijkt af, dat is natuurlijk duidelijk. Het verantwoord organiseren van een 
tropenrooster vraagt veel van ouders en leerkrachten. Het begint bij het vroeger opstaan in vijfhonderd 
gezinnen, juffen en meneren die elkaar wakker moeten bellen, het organiseren van de opvang van de 
leerlingen die niet meteen naar huis kunnen na schooltijd, al met al kost het reorganiseren zoveel 
energie dat de blijdschap vanwege het tropenrooster eigenlijk heel beperkt is. En het 
speeltuinuitstapje? Dat gaat niet door omdat de speelplek te heet is, de glijbanen niet gebruikt kunnen 
worden en het vervoer niet veilig is op een moment dat ieder last heeft van de warmte. Wij hopen op 
uw begrip. 
 
Wat doen we dan op Basisschool De Griffioen bij deze hitte? We genieten van het samenzijn, we 
nemen de tijd en nemen het leren en werken in de groep een beetje met een korreltje zout. Rustig iets 
afmaken, kalm werken aan een tekening, een beetje sloom lezen in een hoekje. Energie sparen is 
best wel van belang, en drinken, heel veel drinken. Vooral veel water en weinig gezoet vocht. 
 
Intussen gaat de tijd ook verder. We naderen het einde van het schooljaar. Aan het einde van de 
vorige week en aan het begin van deze week hebben alle leerlingen en ouders vernomen wie de 
nieuwe juf of meneer van de groep in het volgende schooljaar gaat worden. Is ze streng, houdt hij van 
voorlezen, kan hij goed tekenen, let ze op de foutjes in het werkstuk? Het telt allemaal. Voor de 
leerlingen is het spannend. Vandaag zijn de oudste kleuters op bezoek geweest in de nieuwe groep 
2+ en 3. Het was een spannende dag, de nieuwe juf, de nieuwe kinderen, en ook was het spannend 
voor alle papa’s en mama’s. ‘Zou het wel goed gaan?’, ‘is het niet een te grote stap?’, ‘wordt er wel 
rekening gehouden met mijn kind?’. Spannende vragen, we weten dat de tijd de goede antwoorden 
zal brengen. 
 
De komende weken mogen we de afronding van het schooljaar meemaken. We bedanken de ouders 
van de medezeggenschapsraad en de Oudervereniging die zich ingezet hebben voor onze leerlingen. 
Maar we kijken ook al weer vooruit naar het nieuwe jaar. De nieuw samengestelde groepen zullen 
aandacht besteden aan het leren samenspelen en samenwerken. Nu reeds worden daar activiteiten 
voor gepland. De groepen 8 zijn momenteel bezig met de afronding van hun schoolloopbaan op 
Basisschool De Griffioen. De musical wordt geoefend, rekenboeken worden uitgemaakt, de laatste 
dictees worden verbeterd en alle 45 hoofdsteden van de Europese landen worden nogmaals 
geleerd. Klaar, bijna klaar om de stap naar het Voortgezet Onderwijs te maken…… 

Vanavond is het zover…..Beek Vooruit tegen NAC, maar ook een optreden van leerlingen 
van groep 6 in de Drie Linden. Namens alle collega’s wens ik u verkoeling en mooie laatste 
weken van het schooljaar toe. En morgenavond zien we allen uit naar De Dikke Banden Race!!  

Gerald Hilgersom 

Directeur basisschool De Griffioen 

 

Schoolstraat 45, 4841 XC Prinsenbeek, tel: 076-5412948 
e-mail: kbsdegriffioen_info@inos.nl 

website: www.bsdegriffioen.nl  

http://www.bsdegriffioen.nl/


 Groep 0, 1-2 en 2+ 

Algemeen:  

 Wilt U de kinderen woensdag 15 juli een grote plastic tas, voorzien van naam, meegeven 
naar school.  

 Groep 0 (juf Cindy): dinsdagmiddag 7 juli gaan wij naar de speeltuin in de Julianalaan. 
Ouders die mee willen, zijn welkom.  

 
Groep 3 en 3+ 

 Afgelopen dinsdag hebben we een gezellige creamiddag gehad. Extra leuk was dat het al in 
de nieuwe groep 4 samenstelling was!  

 
 
Groep 4 

 Alle kinderen en ouders bedankt voor het leuke verjaardagsfeest. We zijn enorm 
verwend! 

 Volgende week gaan we naar de musical van groep 8 kijken.  

 De gymlessen van a.s. woensdag gaan niet door.  

 
 
Groep 5 

 Afgelopen week hebben wij een heel gezellige creatieve middag gehad. de kinderen konden 
zich inschrijven voor twee onderdelen en konden kiezen uit: driedimensionaal bouwen met 
bouwrietjes, drama/toneel of met brooddeeg een uiltje maken. Het was heel leuk en bij deze 
bedanken wij de ouders die gebakken hebben. 

 Komend schooljaar gaan de kinderen naar een andere locatie. De juffen van groep 5 
bezoeken de Knipoog samen met de kinderen ergens in de komende weken, zodat ze weten 
waar ze komend schooljaar moeten starten. 

 
 
Groep 6 

 Op woensdag 8 juli vieren de leerkrachten van de groepen 6 hun verjaardag. We 

hebben gehoord dat een aantal kinderen ons wil gaan verrassen met optredens, 

dansjes, goochelen en wie weet wat nog meer. We zijn reuze benieuwd. We gaan er 

met zijn allen een leuke ochtend van maken! 

 Maandagmiddag  6 juli zijn alle kinderen van de groepen 6 door de kinderen van 

groep 8 uitgenodigd om te komen kijken naar hun musical. Wij vinden dit allemaal 

ontzettend leuk. De gymlessen van groep 6A en 6B gaan hierdoor niet door. 

 Het afsluitend concert met Amor Musea is inmiddels geweest. Alle kinderen hebben veel 

opgestoken van de wekelijkse muzieklessen. Wij willen Judith van Boven en alle muzikale 

gasten hartelijk danken voor de interessante lessen over alle instrumenten van een Harmonie. 

 
Groep 8 

 Vrijdag 10 juli gaan we, bij goed weer, zwemmen in de Kuil. We hebben dan een 

continurooster: 8.45 – 14.30 uur.  

 Woensdag 15 juli wordt iedereen om 10.30u op school verwacht.  

 De musical wordt door een professioneel bedrijf opgenomen. De dvd is te koop voor 

€7,50. Ook de foto's van het kamp staan daar op. Graag uiterlijk dinsdag 7 juli het 

geld contant meenemen en inleveren bij de eigen leerkracht.  

 
Ondersteboven¡  

 Er staat nog steeds lego, halen jullie het snel op!! 

 Willen jullie voor de vakantie allemaal je portfolio inleveren a.u.b.! 

 Komende week is de laatste keer Ondersteboven, de laatste week zijn de kinderen gewoon in 
hun eigen klassen. 

 Deze week waren de laatste lessen Spaans van dit jaar, juf Lia geniet inmiddels van een 
welverdiende vakantie. 



 

Brigadieren 
Hebben jullie het al gezien?? We hebben nieuwe jassen!! Wat zijn we er blij mee.  
 
Coördinatoren  
Ieder jaar is het weer een hele organisatie; het brigadieren. De afgelopen jaren hebben 
Corine Wielaard en Anoeska Schipperen hard gewerkt om het brigadieren in goede 
banen te leiden. En met succes! Ieder jaar zijn er meer enthousiaste leerlingen die zich aanmelden; dit 
jaar moest er zelfs geloot worden! Daarnaast zorgen ze op het einde van het jaar voor een leuk 
brigadiersuitje en de brigadier-ouders krijgen met kerst een leuk bedankje. De komende weken 
dragen Corine en Anoeska het stokje over aan Sylvia  Machielsen en Jerica Schipperen; zijn zullen 
vanaf het nieuwe schooljaar het brigadieren gaan coördineren.       
 
Corine & Anoeska: bedankt voor jullie inzet! Sylvia & Jerica: veel succes en plezier!  
 
Daarnaast willen we uiteraard alle brigadiers bedanken voor het afgelopen jaar!     
 

 
 
Kober  
U kunt uw kind(eren) digitaal aanmelden voor het overblijven bij Kober kinderlunch. Ga hiervoor 
naar www.kober.nl/overblijven. 

Voor ondersteuning bij het digitaal aanmelden, kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator op 
school of met het serviceteam via (076) 504 56 05 of via serviceteam@kober.nl.  

Hartelijk dank! 

Met vriendelijke groeten, 
Kober kinderlunch 
 

 

 
Belle Fleur  
Kindercentrum Belle Fleur verzorgt elke middag een lunchbreak speciaal voor de leerlingen van de 
Griffioen. Dit is een lunchbreak inclusief verse lunch. Kinderen verblijven dan op onze BSO locatie. Zij 
worden gehaald en gebracht door onze vaste medewerksters. Aanmelden kan via www.bellefleur.nl of 
via planning@bellefleur.nl.  
 

 
 
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)  
In de week van 9 juli is Chantal Hendrickx weer terug van  haar bevallingsverlof.  Tot die 
tijd kunt u voor dringende vragen bellen met het algemene nummer van CJG Breda: 
0800-4440003 (wijkteam noord west).  
 
 

 

https://webmail.inos.nl/OWA/redir.aspx?C=8zgs7qg0rUmHSew4vpiKJ-t50YMeltEI-18vo4islBBoYN2BDMw09rZQDNOvkZeelTUIk_dL7gc.&URL=http%3a%2f%2fwww.kober.nl%2foverblijven
https://webmail.inos.nl/OWA/redir.aspx?C=8zgs7qg0rUmHSew4vpiKJ-t50YMeltEI-18vo4islBBoYN2BDMw09rZQDNOvkZeelTUIk_dL7gc.&URL=mailto%3aserviceteam%40kober.nl
http://www.bellefleur.nl/
mailto:planning@bellefleur.nl


 



 

  





 
 Nieuw seizoen & zomerproject 

Ctrl-f! 

Ctrl-f is een bevlogen kinder-en 

jongerentheaterwerkplaats in 

Podium Bloos. In een jaar tijd 

werken kinderen vanaf 8 jaar aan 

verschillende projecten. Binnen 

deze projecten zoomen ze in op 

verschillende aspecten binnen het 

theater zoals improvisatie, 

teksttoneel, theater maken en 

theaterperformance. Ze spelen in 

voorstellingen, maar ze gaan ook 

zelf aan de slag achter de 

schermen.  

Inschrijving seizoen 2015-2016 

De plannen voor het nieuwe 

seizoen van Ctrl-f dat in september 

2015 van start gaat zijn bekend! 

Klik hier voor meer informatie of 

om je alvast in te schrijven. 

 

Ctrl-f Zomerproject 

Samen met de jonge Bredase 

theatermaker Juup Luijten maken 

de kinderen van Ctrl-f een 

voorstelling waarvoor we nog 

nieuw talent zoeken. De 

deelnemers krijgen de kans om 

tijdens vijf repetitiedagen hun talenten verder te leren kennen in de setting van een échte 

publieksvoorstelling. Daarnaast krijgen ze de mogelijkheid om in de regio Breda te spelen 

tijdens verschillende uitvoeringen van het resultaat op ‘EN PLEIN PUBLIC’. Dit is een 

reizend wijkfestival met een regionaal karakter, dat deze zomer langs maar liefst 14 

verschillende wijken trekt. Klik hier voor meer informatie over het zomerproject. 

 

http://www.podiumbloos.nl/projecten/theaterwerkplaats-ctrl-f-2/
http://www.podiumbloos.nl/projecten/ctrl-f-zomerproject/

