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Begin juli en nog steeds volop aan het werk op school. De leerlingen werken dit schooljaar wel heel lang door. Het helpt daarbij 
mee dat het weer nog niet zo heel warm is. Voor de jongste kinderen is het eigenlijk wel fijn zo. De temperatuur is aangenaam 
om buiten te spelen. Maar het is ook binnen goed vertoeven op school.  

We zijn inmiddels echt met de afronding van het schooljaar bezig. De proefwerken zijn gemaakt, de kinderen hebben kunnen 
laten zien wat ze kunnen. De leraren verzamelen gegevens om tot een juiste afronding van een observatie te komen, of om de 
rapportpunten samen te stellen.  Het is altijd een spannend moment, het rapport. We hebben op Basisschool De Griffioen 
gekozen voor een traditioneel rapport. We werken zoveel mogelijk met een enkelvoudig cijfer, dat houdt het duidelijk. Voor 
iedereen is het vanzelfsprekend dat achter een 7 voor het ene kind een wereld van verschil kan zitten met een 7 voor een ander 
kind. Aan een 7 zie je niet hoe hard ervoor gewerkt is, soms komt een 7 aanwaaien, maar soms is er ook 
héél veel moeite voor gedaan. Een 6 kan een signaal van net voldoende geven, maar het kan ook zijn dat 
het een uiterste resultaat is van heel veel oefenen. De verhalen achter de cijfers die weten de papa’s, 
mama’s en de juffen en meneren. En tegelijkertijd geeft het een signaal van hoe-het-er-op-dit-moment-
voorstaat. Niet lichter, niet zwaarder. Eerder dit jaar gaven we aan dat de cijfers voor het onderdeel taal 
soms wat lager kunnen zijn dan in eerdere jaren omdat we overgestapt zijn op een andere taal- en 
spelling-methode. Met een andere benadering en andere wijze van waardering van de leerresultaten. Ook bij dit rapport zal dat 
het geval zijn.  

Vorige week zijn er drie groepen op schoolreis geweest. De oudste kleuters zijn naar recreatieboerderij Pukkemuk in Dongen 
geweest, de groepen 4 naar Plaswijckpark in Rotterdam en de groepen 6 naar Naturalis en park Drievliet. De terugkeer van de 
bussen was natuurlijk weer verrassend. Papa’s en mama’s zagen de bussen wel komen, maar er leken geen kinderen in te zitten. 
Maar….. Gelukkig, ze waren er wel maar hadden zich even verstopt tussen de banken. Het is altijd een fijn moment wanneer alle 
leerlingen weer veilig terug zijn op school. Komend schooljaar zal er een gezamenlijke bestemming zijn vanwege het feest in 
verband met het 45 jaar bestaan van Basisschool De Griffioen. In schooljaar 2017-2018 gaan alle groepen 2 tot en met 7 weer 
apart op schoolreis. De bestemmingen zullen dan gekozen worden in overleg met de ouderraad van onze school.  

Onze groepen 8 zijn nu echt bezig met de laatste voorbereidingen van de eindmusicals. Komende week zal het 
zover zijn. De papa’s, mama’s mogen zich opmaken voor een fijne avond uit. Paarsgewijs treden de groepen op. 
We hebben komende week twee verschillende musicals met dezelfde titel. We wensen u veel plezier. Sommige 
leerlingen schitteren in het volle licht, andere leerlingen schitteren nu al bij de voorbereidingen.  Er wordt 
geschilderd, geknipt en er wordt aan geluid en licht gewerkt. Deze leerlingen treden de komende week niet echt 
op de voorgrond, maar laten nu zien wat ze kunnen!  

Afgelopen dinsdag hebben we voor het eerst school-breed een deel van de middag gekozen waarbij alle leerlingen naar de 
nieuwe juf of meneer gingen. Het was een spannend moment. Soms was het voor een papa of mama spannender dan voor de 
leerlingen. Bijzonder was het vooral voor de leerlingen van de groepen 5. Niet alleen een nieuwe juf of meneer, maar ook een 
nieuwe groepssamenstelling in groep 6. Het was dus echt even wennen en kijken ‘bij wie je nu in de klas terecht gekomen bent’. 
Alle juffen en meneren zijn in ieder geval blij met hun nieuwe groep!  

In de vorige Nieuwsbrief moest ik vermelden dat er een aantal collega’s gaan stoppen; ook meneer Bert gaat het komend jaar 
werken in het Middelbaar Beroeps Onderwijs, hij zal zich voornamelijk bezig gaan houden met Praktijkbegeleiding. We danken 
hem van harte voor de jaren op basisschool De Griffioen en wensen hem veel succes toe! 

De zomervakantie begint dit jaar op donderdagmiddag 21 juli om 15.30 uur! De laatste dag van het schooljaar is een vrije dag 
voor de gehele school.  Ik wens alle leerlingen en ouders nog een fijne laatste twee weken voor de zomervakantie. 

Met vriendelijke groet, 

Gerald Hilgersom 
Directeur Basisschool De Griffioen 

Beste ouders, verzorgers,  

Basisschool De Griffoen  
Schoolstraat 45 
4841 XC Prinsenbeek  
076-5412948 
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- Binnenkort gaan we weer een bezoek brengen aan de speeltuin in de Ploegstraat. De kinderen mogen op deze middag 

een tasje meenemen met drinken. Voor een koekje wordt gezorgd. De groepen gaan op de volgende 
middagen:  

 1-2A en 1-2B maandagmiddag 11 juli   

 1-2C en 1-2D dinsdagmiddag 12 juli   

 1-2E, 1-2F en 2+ donderdagmiddag 14 juli.  

 

 Vorige week hebben we een supergezellige juffen- en meneerdag gehad. Alle (groot)ouders die hebben geholpen met 
het vervoer naar de speeltuin: bedankt! 

 Volgende week is de laatste week dat de kinderen biebboeken kunnen ruilen in de klas. De laatste week moeten ze 
allemaal worden ingeleverd. 

 
 We hebben erg genoten van de schoolreis naar Plaswijck park in Rotterdam. 

 Afgelopen dinsdagmiddag hebben we kennis gemaakt met onze nieuwe juffen en meneer. We gaan na 
de zomer nog meer leuke dingen leren! 

 In de vakantie mag je de tafeltjes van 1 tot en met 6 en 10 heel goed blijven oefenen!  

 Nieuwtje van groep 4d: Vrijdag 8 juli (morgen!) is juf Freeke voor de laatste keer bij ons in de klas. 
Dankjewel voor de fijne tijd, Freeke! Vrijdagmiddag is haar afscheid van de klas. Ze heeft een leuke 
verrassing voor groep 4d geregeld. Wacht maar af...! 

 

 
 Vorige week dinsdag hebben we met de groepen 5 een super gezellige juffendag gehad. Ook mooi weer kregen we 

cadeau, dat was perfect voor een dagje speeltuin. We hebben allemaal genoten van het taartenbuffet. Alle ouders die 
gereden hebben, hartelijk dank daarvoor! 

 Alle kinderen weten bij wie ze volgend jaar in de klas gaan komen, de herverdeling is geslaagd. Er worden al volop 
afspraken gemaakt tussen de leerlingen die bij elkaar in de klas gaan komen. Afgelopen dinsdagmiddag zijn de 
leerlingen in de nieuwe samenstelling bij elkaar geweest, dat vonden ze best spannend maar vooral leuk. 

 
 Vorige week dinsdag hebben de kinderen van groep 6 en hun leerkrachten genoten van een fantastische 

schoolreis. Wij willen alle kinderen bedanken voor hun gezelligheid in de bus, hun enthousiasme en inzet in 
Naturalis en hun vrolijkheid in Drievliet. Wij zijn trots op jullie!  

 
 De kinderen hebben inmiddels kennis mogen maken met de juf of meneer van groep 8. Vol enthousiasme kwamen de 

kinderen weer terug. 

 Vanaf deze week zijn wij in groep 7 gestopt met het geven van huiswerk. Pas na de grote vakantie krijgen de kinderen 
weer huiswerk mee naar huis. 

 
 Dinsdag 12 juli om 19.30 uur is de musicaluitvoering voor ouders van de kinderen van groep 8B (juf Nancy) en groep 8C 

(juf Ellen). 

 Donderdag 14 juli om 19.30 uur is de musicaluitvoering voor ouders van de kinderen van groep 8A (meneer Jeroen) en 
groep 8D (juf Ingeborg en meneer Sander). 

 Dinsdag 19 juli is de afscheidsavond van 19.30 tot 22.00 uur. Dit is voor alle groep 8 leerlingen, hun 
ouders en alle leerkrachten. Het thema voor de kinderen is Glitter en Glamour. Het zou voor de 
aankleding van de avond leuk zijn als niet alleen de kinderen maar iedereen chique gekleed naar de 
avond zou komen. 

 Er wordt een (professionele) dvd-opname gemaakt van de musical. Op deze dvd komen ook de foto's 
van het schoolkamp te staan. Deze dvd is te bestellen door €7,50 in een envelop te doen met duidelijk je naam erop 
vermeld. Deze kan vóór donderdag 14 juli afgegeven worden bij de eigen leerkracht. De bestelde dvd's zijn dan aan het 
begin van volgend schooljaar op te halen in je (oude) klas.  

Groep 1-2 en 2+ 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 

Groep 7 

Groep 8 



 
 Voor het feest in september (voor het 45-jarig bestaan van de Griffioen) zijn we op zoek naar katoenen lappen stof 

en/of oude lakens. Mocht u deze hebben en er niets meer mee doen dan kunt u ze nu al inleveren bij 
de administratie van de school of bij de leerkracht van uw zoon/dochter. Ook zijn we op zoek naar 
oude kindersokken (t/m maat 30). Alvast bedankt. 

 Ook zijn wij nog op zoek naar ouders die graag een feestaart voor de klas willen bakken (voor 
donderdagochtend 15 september).  Graag opgeven bij de leerkracht van uw kind.  

 En natuurlijk kunnen we nog hulp gebruiken op 15 en 16 september! Denkt u aan het inleveren van de briefjes?   
 

 
Na de zomervakantie is (zoals eerder vermeld) de Griffioen een KiVa school.  

KiVa is een programma dat scholen gebruiken om alle kinderen een fijne schooltijd te geven. KiVa is een 
Fins woord voor “leuk” of “fijn”. Onderdeel van KiVa zijn lessen in de klas. De leerkrachten krijgen speciale 
training om deze lessen te geven. In de lessen leren kinderen dat de hele groep een rol speelt bij het 
pesten. Iedereen kan een bijdrage leveren om pesten te stoppen. Als de hele groep tegen pesten is en 
opkomt voor gepeste leerlingen, dan helpt dat om pesten te voorkomen en op te lossen. 

We houden u op de hoogte met betrekking tot de verdere KiVa ontwikkelingen! 

De Griffioen: voor iedereen een fijne school! 

  

 
Medicijnen tijdens het overblijven: 
Gebruikt uw kind medicijnen die tijdens het overblijven ingenomen worden? Het is belangrijk dat dit bij de overblijfcoördinator 
bekend is. U kunt een mail sturen naar: kbsdegriffioen_overblijven@inos.nl. Er wordt dan een medicijnformulier naar u 
toegestuurd om in te vullen. Dit formulier kunt u afgeven bij Lisette (teamkamer), of inscannen en mailen naar: 
kbsdegriffioen_overblijven@inos.nl. Ook ligt er altijd een papieren versie van het medicijnformulier bij Lisette. 
 
Alvast bedankt! 
 
Kelly Abbenhuis 
Overblijfcoördinator van de Griffioen 
 
Tips voor het overblijven: 

 Een gezonde lunch geeft meer energie! Wilt u een (zoete) lekkernij meegeven? Geef dan geen snoep of chocolade mee. 
Ligakoeken, mueslirepen en krentjes zijn een prima alternatief. 

 Vergeet niet op de broodtrommel, de drinkbeker en de tas duidelijk de naam van uw kind te zetten, zo kunnen er geen 
spullen kwijtraken. 
 

Het overblijfteam zoekt met spoed versterking! 
Vind je het leuk om: 

 Met kinderen te werken? 

 Met de kinderen een boterham te eten, te spelen of lekker kletsen? 

 Samen met je collega’s zorg te dragen voor een gezellige en ontspannen sfeer tijdens het overblijven? 
Ja? Neem dan snel contact met ons op! 
(076) 504 56 12 Of e-mail: overblijven@kober.nl 
 
Aanmelden overblijf: 
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!   
Kober kinderlunch 
 

Schooljaar 2016-2017: Griffioen 45 jaar!   

KiVa 

Kober – overblijven    
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Belle Fleur biedt in Prinsenbeek lunchbreak aan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag! 
  
Waarom zou u kiezen voor onze lunch Break bij Belle Fleur? 

 Wij bieden de kinderen een ontspannen overblijf aan. Hier kunnen de kinderen even loskomen 
van school en kunnen ze rustig eten. 

 Wij zorgen voor een huislijke sfeer, waar we gezellig met zijn allen aan tafel eten. 
 Belle Fleur zorgt voor het brood, beleg en drinken. Er is genoeg keuze voor iedereen. 
 Als de kinderen klaar zijn met eten kunnen ze nog heerlijk in de Bso ruimtes spelen.   

Belle Fleur houdt rekening met ieder kind op zich, de een heeft nu eenmaal meer aandacht nodig dan de ander en dat kunnen 
wij ze bieden. We ondersteunen in het zelf proberen en ontdekken, maar het belangrijkste is dat de kinderen zich ontspannen 
en plezier beleven aan de lunch break. Niks moet, alles mag. 

We werken met gediplomeerde pedagogische medewerkers. 
De kinderen worden op school opgehaald met onze Stint en ze worden ook weer met de Stint terug 
gebracht. De Stint is niet alleen prachtig om te zien, maar ook een duurzaam vervoermiddel 
waardoor uw kind veilig en in de winter droog en warm blijft, door de overkapping. 

Wilt u gebruik maken van onze lunchbreak? Uw kind(eren) mag altijd proef komen draaien, en 
natuurlijk mag u een kijkje komen nemen. Na de intake plannen we vervolgens een wenmiddag in. 

Goed idee? Neem dan contact op met info@bellefleur.nl, wij kijken er naar uit! 

 
- Brakkenfestival 2016 

- Kleurplaat Brakkenfestival 2016 

- Flyer Overbosloop  

- Telekids Musicalschool  

Lunch Break bij Belle Fleur kinderopvang     

Bijlage(n)  
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