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De junivakantie is een welkome onderbreking van de schooldagen geweest. Veel ouders hebben gebruik gemaakt van de 
gelegenheid om met het gezin er op uit te trekken. Gesprekken in de kring bij de kleuters gingen over de avonturen die de 
kinderen in die week beleefd hadden. De kring is bij onze kleutergroepen de basis van het werken. Bij het begin van de dag 
komen de kinderen in de klas en pakken een ‘werkje’ om aan de slag te gaan. Dit kan een puzzel zijn, het maken van een 
tekening, een leesboekje of een sorteerwerkje. Net in de klas, samen in het werken tot rust komen en na een kwartier is het 
signaal van de juf of meneer om in de kring te gaan zitten. Kinderen vertellen in de kring, maar er wordt in de kring ook veel 
geleerd. Er wordt aandacht besteed aan het thema, momenteel is dat Gezin en Familie. Aandacht is dan een wat algemene 
term. Er worden boertjes en zusjes geteld, hoeveel boterhammen eet iedereen? Hoe laat gaat ieder naar bed? Alles kan 
langskomen. Vanuit de kring wordt er daarna gestart met het werk. Kinderen krijgen de gelegenheid om werkjes te kiezen vanuit 
de kring. Daarna gaat ieder zijn eigen gang. Je werkt alleen of met andere kinderen samen.  

Het eind van schooljaar 2015-2016 nadert. Voor de school betekent dit dat we werken aan de afronding van het schooljaar en 
ook al een beetje werken aan het nieuwe begin. In het komende schooljaar zullen we met één onderbouwgroep minder 
beginnen. Dit betekent dat, zoals eerder gemeld, dat de leerlingen van de groep van meneer Geert in één van de andere 
groepen zullen beginnen in schooljaar 2016-2017. We zullen met vier kleine groepen 3 starten, maar de ouders weten vooraf 
dat deze groepen maar één jaar zullen bestaan. Daarna worden het drie groepen 4. De groepen 5 zullen bij de overgang naar de 
groepen 6 opnieuw worden ingedeeld. De juffen zijn al geruime tijd bezig om een wel afgewogen indeling te maken. Aan het 
eind van de komende week ontvangt u een mailbericht waarin staat in welke groep de leerkrachten zullen werken in 2016-2017. 
U ontvangt daarna, zo snel als mogelijk is, het overzicht van de nieuwe groepssamenstellingen.  

Deze week is groep 8 op schoolkamp. Weken hebben de leerlingen er naar toe geleefd. De juffen en meneren hebben mooie 
plannen gemaakt. Er zijn gerechten uitgeprobeerd om te serveren bij het avondeten. Er zijn externe koks aan het werk gegaan. 
Maar het allerbelangrijkst is de sfeer. Hoe gaan kinderen met elkaar om in een relatief vrije situatie aan het einde van de 
schoolloopbaan? Na een avondbezoek aan het schoolkamp kan ik met recht trots zijn op de wijze waarop kinderen 
samenwerken en samenspelen.  

Een eind van een schooljaar betekent soms ook dat er wijzigingen kunnen zijn in samenstelling van het personeel. In het 
komende jaar zullen we afscheid nemen van drie bekende en trouwe Griffioenmedewerkers. Meneer Jeroen Ydo, momenteel 
leraar van groep 8a, heeft een aanbod gekregen van een mooie betrekking in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. Hij zal vanaf 
komend schooljaar werkzaam zijn op het Princentuin College. Ook Juffrouw Ingeborg Spijkers, gaat vanaf september op een 
andere school werken. Zij gaat in groep 3 van Basisschool De Parel werken. Meneer José Mol gaat aan het eind van dit 
schooljaar genieten van zijn pensioen. Na 40 jaar werken op Basisschool De Griffioen heeft hij ervoor gekozen om zijn dagen 
anders in te vullen. Mensen die wonen langs de fietsroute Etten Leur- Prinsenbeek zullen hem ook ongetwijfeld gaan missen! 
Een hele verandering voor deze drie collega’s, wij danken hen voor al die jaren positieve inzet op Basisschool De Griffioen en 
wensen hen alle goeds toe! We zijn trots dat zij juf en meneer wilden zijn op Basisschool De Griffioen. Zij kunnen allen 
terugkijken op een fijne tijd op onze school! Inmiddels zijn we begonnen met een zoektocht naar nieuwe collega’s. Zodra we 
meer weten zullen we u op de hoogte stellen van de ontwikkelingen! 

Tot slot moet ik u op de hoogte brengen van een lastig effect van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2016. In alle situaties 
wordt er op scholen ingegrepen in huidige vervangingen. Deze moeten alle eindigen per 1 juli 2016. Vanaf 1 juli moeten scholen 
vervangingen zelf oplossen met Eigen Personeel. We hopen dit op zo goed mogelijke wijze te kunnen doen. In lastige situaties 
zou het kunnen betekenen dat we een groep gedurende een dag op moeten splitsen en verdelen over de andere groepen omdat 
er geen vervanger beschikbaar is. We proberen u in een dergelijke situatie tijdig op de hoogte te brengen! Maar net als u blijven 
we deze wet- en regelgeving natuurlijk van de zonzijde zien! 

Ik wens allen mooie zomerse dagen toe!!  

 
Gerald Hilgersom 
Directeur Basisschool De Griffioen  

Beste ouders, verzorgers 

Basisschool De Griffoen  
Schoolstraat 45 
4841 XC Prinsenbeek  
076-5412948 
Kbsdegriffioen_info@inos.nl 
www.bsdegriffioen.nl  
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Algemeen:  

 Woensdag 13 juli hebben we onze jaarlijkse poetsavond; ouders en leerkrachten maken dan samen alle 
materialen uit de kleuterklassen schoon. De avond start om 19.30 uur. We zijn nog op zoek naar hulp! Graag 
opgeven bij de leerkracht. Buiten dat er hard gewerkt wordt is het ook nog eens heel gezellig!  

 Dinsdag 28 juni gaan we met groep 2 op schoolreisje. De kinderen hebben een uitnodiging ontvangen. Groep 
2+ heeft deze dag een smulfeest. De groepen 0 en 1 zijn deze dag vrij!!  

 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  

 Wij starten volgende week met thema vakantie / zomer. 

 
 1-2D (juf Maud & juf Annemarie): Wij gaan dinsdagmiddag 12 juli naar de speeltuin. Wij hebben nog ouders nodig die 

willen en kunnen rijden. Graag opgeven bij de leerkracht. Bedankt!!  
 

 
 We hebben een TE GEK verjaardagsfeestje achter de rug! Wat zijn we verwend! Dankjulliewel! 

 As. dinsdag (28 juni) gaan we op schoolreis. De informatie hierover staat in de brief die je gekregen hebt. 
Wij hebben er heel veel ZIN in! 

 Naast ons (te) GEKKE taalthema wordt er volop getoetst. Lekker op tijd je bedje in dus!  

 

 
 De groepen 5 hebben weer een leerzaam bezoek gebracht aan museum De Rijf in Prinsenbeek. Dat was een mooie 

combinatie met het geschiedenisthema "de school van vroeger".  

 Volgende week dinsdag 28 juni vieren de juffen van de groepen 5 hun verjaardag. We starten met een 
taartenbuffet en willen daarna naar de speeltuin in Breda. Als het goed is heeft iedereen een mail en/of 
brief ontvangen hierover. Wij doen bij deze een extra oproep voor ouders/opa's/oma's die graag zouden 
willen rijden. Dat zou echt top zijn!!  

 
 Volgende week dinsdag 28 juni gaan we met de groepen 6 op schoolreis. We hebben er zin in!  

 Wilt u controleren of u de bijdrage van €27,50 al gestort heeft op de rekening van de Griffioen?  
NL49 RABO 0308 5412 35 tnv BS De Griffioen onder vermelding van “bijdrage schoolreis groep 6” (ook even A, B of C 
erbij vermelden). Alvast hartelijk dank.  

 
 We gaan aan de slag met Lapbooks! 

 We werken 4 weken en dan sluiten we dit Ondersteboven¡ jaar af! 

 Via Facebook kunt u ons volgen! https://www.facebook.com/Ondersteboven-
478704149001672/?ref=aymt_homepage_panel  

 

- Heel wat leerlingen hebben afgelopen dinsdag de kinderen van groep 8 uitgezwaaid. Wij hopen dat ze een leuk 

schoolkamp hebben!   

Groep 1-2 en 2+ 

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 

Ondersteboven  

Ouderraadpraat 
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Gaat uw kind volgend schooljaar naar groep 8  
en zal hij/zij misschien wel meedoen met de vormselvoorbereiding? Geeft u dan de naam- en adresgegevens van 
uw kind door aan de vormselwerkgroep. Wij zorgen er dan voor dat u op tijd alle informatie binnen krijgt. Alvast 
2 data voor in uw agenda:  

Dinsdagavond 13 september 2016 om 20.00 uur: Informatieavond in de sacristie van de kerk O.L.V. ten 
Hemelopneming in Prinsenbeek. 
 
Vrijdagavond 10 februari 2017 om 19.00 uur: vormselviering. 
De vormselviering heeft dit jaar plaats in de kerk O.L. Vrouw ten Hemelopneming, Markt 34 in Prinsenbeek.  

 

Het e-mailadres van de werkgroep is: vormselwerkgroep@hotmail.nl  

 

 

 
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 
  

Overige info   

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! 

 
 

- De Kuilrun 

- Podium Bloos 

- Uitprobeermiddag Amor Musae  

- Typ-inn  

Lunch Break bij Belle Fleur kinderopvang     

Bijlage(n)  
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