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Beste ouders, verzorgers,
We zijn in de meest bijzondere schoolweken van het schooljaar beland. De schooldagen worden afgewisseld met extra lange
weekenden. Of moeten we zeggen dat de weekenden doorbroken worden door korte schoolweken. De periode rondom
Hemelvaartsdag en Pinksteren is een jaarlijks terugkerend festival van vrije dagen. In Breda spreken alle basisscholen de
gezamenlijke vakanties samen af. Daardoor zijn er geen straten waarin de ene helft van de kinderen wel vakantie heeft en de
andere helft van de kinderen niet. Ook in Prinsenbeek wisselen de scholen de vakanties en vrije dagen uit. Vakanties zijn goed
samen te plannen, de losse vrije dagen zijn wat lastiger. Een school mag maximaal zeven vrije dagen plannen gedurende het
schooljaar. Deze dagen worden veelal gebruikt voor studiedagen van het personeel. Studiedagen over rekenen, leervorderingen,
rapporten en wereldverkenning. De resultaten van deze dagen zijn merkbaar aan de inhouden van de leervakken en lesroosters.
Op De Griffioen wordt de speelplaats dagelijks voor schooltijd gecontroleerd. Dit doen we vanwege de veiligheid van de
leerlingen. Resten van sigarettenpeuken, weedzakjes, glassplinters van bierflesjes, we komen het allemaal tegen. Wij vragen u
het ons te melden wanneer u iets onveiligs aantreft op of in de directe omgeving van de speelplaats. Dan kunnen we het
opruimen; bij voorbaat dank!
Vorige week waren we nog maar net bekomen van het voorleeskampioenschap van Eva of de complete selectie van NAC volgde
haar na! NAC zomaar kampioen in het lange Hemelvaart weekend. Heel Breda was blij en ook Meneer Sander was afgelopen
maandag nog in een buitengewoon vrolijke bui! De huldiging was afgelopen maandag ook een bijzondere gebeurtenis. Er waren
ouders die formeel verlof gevraagd hadden voor hun kind en er waren een aantal opvallende ‘zieke’ leerlingen. Bijzonder was
dat BN-De Stem deze leerlingen van Basisschool De Griffioen samen op een mooie foto op internet zette! Ik wil daar graag de
kanttekening bij maken dat ‘ongeoorloofd afwezig’ uiteindelijk minder vervelend is dan het onduidelijk moeten zijn over het
‘ziek-zijn’ van een kind.
Ook op maandag kregen we bezoek van twee clowns van al enige tijd geleden. Ernst, Bobbie en de
Rest bleken gewoon nog springlevend! Ze kwamen met een grote witte limousine om kort een
bezoek te brengen aan onze school. De aanwezige leerlingen van de groepen 1 tot en met 5
zongen natuurlijk samen het lied van de Soepkip: “Als je dan een soepkip bent, en je raakt daaraan
gewend, bedenk dan goed, het is best fijn en iedereen kan weleens een soepkip zijn”. Een aantal
jarige leerlingen mochten samen met juf Annemarie en meneer Stefan een rondje in de chique
limousine maken.
Op diezelfde maandag kregen de groepen 7 bezoek van schrijver Maurits van Huijstee. De schrijver las voor uit zijn boeken over
Diego Zonnesteek. Het milieuthema werkt hij op een bijzondere manier uit in zijn boeken. De leerlingen hingen aan zijn
lippen. Van de mogelijkheid om een door de schrijver getekend exemplaar te verkrijgen werd in ruime mate gebruik gemaakt.
Lezen vinden we belangrijk op De Griffioen. Een mogelijkheid om zelfstandig kennis en inzicht eigen te maken. Juist in deze
tijden van digitalisering is leesvaardigheid een belangrijke bron van kennisverwerving!
Langzamerhand naderen we het eind van het schooljaar. De groepen 8 zijn begonnen met de voorbereidingen van de musical, er
wordt uitgekeken naar het naderende schoolkamp en hun laatste weken op de basisschool zijn echt begonnen.
Voor het zover is wens ik u allen een mooi en plezierig Pinksterweekend toe!
Gerald Hilgersom
Basisschool De Griffioen
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Groep 1-2 en 2+
Algemeen:



Woensdag 28 juni is er weer een poetsavond van 19:30 tot 21:00 uur. We kunnen in alle groepen
nog hulp gebruiken! Graag aanmelden bij de leerkracht.
Vrijdag 7 juli hebben we ons schoolreisje naar Wolfslaar. Ook voor deze dag kunnen alle groepen
nog hulpouders gebruiken. Graag opgeven bij de leerkracht!

Groep 3



Alle ouders die op de juffendag geholpen hebben met het vervoer naar de speeltuin ontzettend bedankt!
Denken jullie aan het inleveren van het rapporthoesje?

Groep 4




De groepen 4 doen mee aan een project van Aartsenfruit. Maandag zijn we gestart met les 1: Wie ben ik? Met een
kaartspel leren we een hoop fruit- en groentevrienden kennen. We werken met een werkboekje en een bordspel.
Daarnaast doen we een 'blindproeverij' in de klas en maken we vrijdag 'stoere traktaties'. Wil je meer weten ga dan
naar www.stoeretraktaties.nl Dit project sluit mooi aan bij ons thema van taal 'Lekker'.
De tafeltjes 1 t/m 6 en 10 mogen thuis nog flink geoefend worden. Met schrijven zijn we gestart met het schrijven met
een vulpen. De 'Reinders vulpen' is door school gegeven aan de kinderen.

Groep 5








Wilt u uw kind alstublieft fruit meegeven wat hij/zij lust. Het is zonde dat er fruit zo in de kliko verdwijnt.
Wij willen alle Ouders die meegefietst zijn naar de melkveehouderij van boer Vincenten nogmaals bedanken.
Op donderdag 29 juni vieren wij met alle groepen 5 samen onze verjaardag. We kunnen nog niet teveel verklappen, dat
is nog..... geheim!!
Bij Topondernemers ronden we deze week het thema "de boerderij" af en starten volgende week met het thema "A
t/m Z".
Bij spelling zijn we nu bezig met de het oefenen van het grondwoord + te /ste.
Nog een paar leerlingen uit groep 5 moeten hun tafeldiploma halen... ook thuis goed oefenen,
dan komt het goed!
Vanaf maandag 12 juni starten de twee Cito weken.

Groep 6






We merken dat steeds meer kinderen geen goede vulpen e.o. fineliner hebben. Op school hebben we de afspraak om
niet met balpen te schrijven. Zou u nog eens willen vragen aan uw zoon/dochter of hij/zij nog goed schrijfgerei heeft?
Ook de oortjes/koptelefoontjes doen het niet meer bij alle kinderen!
We merken dat sommige kinderen met opgekrulde tenen in hun gymschoenen gymmen. Dat voelt natuurlijk niet
goed aan. De gymschoenen verdienen ook een controle.
De huiswerkboekjes bevatten goede oefenopdrachten waar u met uw kind extra mee kunt oefenen. Alle
opdrachten die wij met het huiswerk overslaan, kunt u, indien nodig, daarvoor gerust gebruiken.
Op woensdag 14 juni vieren we de verjaardag van de juffen en meneren van groep 6.

Groep 7
.





Schrijver Maurits van Huijstee is in de groepen 7 langs geweest. Hij heeft verteld over zijn serie Diego Zonnesteek. Dit
was erg leuk!
Het einde van het schooljaar nadert. Bij sommige kinderen wordt de laatste tijd regelmatig het huiswerk vergeten. Wij
vinden het nu nog net zo belangrijk als aan het begin van het schooljaar!
Na het lange Hemelvaartsweekend, wensen we jullie een fijn Pinksterweekend.

Groep 8



De groepen 8 zijn al flink aan het oefenen voor de musical. Wat een talenten zien we! Na Pinksteren
zullen de kinderen zonder de scriptboekjes gaan oefenen.
Houd de mail in de gaten voor meer informatie over het kamp van groep 8.

De Griffioen | Schoolstraat 45 | 4841 XC Prinsenbeek | 076-5412948 | kbsdegriffioen_info@inos.nl | www.bsdegriffioen.nl

Griffioen 45 jaar!
Voor deze dag (vrijdag 7 juli) zijn wij op zoek naar hulpouders. Lijkt het u leuk om op een post te helpen en wat van deze
gezellige dag mee te krijgen?
U kunt zich aanmelden voor groep 4,5,6 (de hele dag) of voor groep 7 en 8 (de ochtend).
Heeft u zin, stuur dan een mailtje naar: griffioen45jaar@gmail.com
Gezocht!
Heeft u thuis nog een fleecedeken of plaid? Deze kunnen wij gebruiken als picknickkleed. Als u hem terug wilt dan graag
voorzien van naam. U kunt ze inleveren in de daarvoor bestemde bak die in de gang bij de teamkamer staat.
Heel hartelijk dank alvast!
Commissie 45 jaar Griffioen

CJG
Tijdens de koffie ochtend op 31 mei op De Griffioen stond het thema Lente kriebels centraal. Tijdens deze
ochtend is er besproken wat leeftijdsadequaat is als het gaat om de seksuele ontwikkeling. Daarnaast is
besproken hoe je als ouder in kunt gaan op het thema seksualiteit.
Weerbaarheid, voorplanting en verliefdheid zijn thema’s die onder andere tijdens de koffie ochtend aan bod zijn geweest.
Tijdens de koffie ochtend is er besproken dat het belangrijk is om het gesprek met uw kind aan te gaan op het moment dat uw
kind hieraan toe is.
Tijdens de koffie ochtend gaven ouders aan dat het prettig was om op een interactieve manier over het onderwerp Lente
kriebels in gesprek te gaan. Doordat het een klein gezelschap was, was er genoeg ruimte om discussie op gang te brengen. Dit
hebben de ouders positief ervaren.
Hierbij nog een aantal tips en adviezen op een rijtje:
o Bekijk de seksuele ontwikkeling van kinderen en alles wat daarbij hoort, niet door de ogen van volwassenen.
o Sluit op alle leeftijden aan bij vragen van kinderen
o Stel zelf vragen aan uw kind
o Geef antwoord op het niveau van uw kind
o Bespreek grenzen en geef ook je eigen grenzen aan
o Ga positief om met seksualiteit
o Blijf op de hoogte van wat kinderen lezen en zien (Social Media)
o Respecteer de behoefte aan privacy
o Wijs kinderen op hun recht om ‘nee’ te zeggen
o Bespreek dat andere mensen anders kunnen denken
Er bestaan verschillende boeken die betrekking hebben op het thema seksualiteit. Aan de hand van een boek kan een gesprek
op gang worden gebracht.
Er zijn boeken voor verschillende leeftijden.
Voor peuters en kleuter
‘Ik vind jou lief’, dit is een prentenboek voor peuters en kleuters.
‘Nee!’, dit is een prentenboek voor kinderen vanaf 3 jaar.
Voor kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar
‘Pubergids’, er bestaat een pubergids voor zowel jongens als meisjes.
Voor pubers
‘Het puberboek’, dit boek gaat over zoenen, zeuren, veranderen en verliefd zijn
‘Puberkwartet’, dit is een kwartetspel over de puberteit, relaties en seksualiteit
Voor ouders en opvoeders
‘Puber in huis’, in dit boek staan tips voor ouders over de seksuele opvoeding van kinderen tussen 9 en 15 jaar.
Ook is er voor ouders een brochure. In de brochure staat informatie over de seksuele ontwikkeling van kinderen (0-18
jaar).
U kunt op de volgende link klikken om de brochure te bekijken:
file:///C:/Users/gebruiker/Downloads/seksuele-ontwikkeling-van-kinderen-0-18-jaar.pdf
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Na de zomervakantie zal er weer een koffie ochtend plaatsvinden, de datum wordt nog bekend gemaakt.
Mogelijke thema’s kunnen zijn:
Grenzen aangeven
Vriendschappen
Mocht u nog andere ideeën hebben voor een thema, laat het dan gerust weten. Dit kan via de leerkracht van uw kind.

KiVa ervaringen van de kinderen!
Door: Winston Herbergs 6a
Onderwerp: 4.herken pesten
Hallo beste ouders
Ik ga jullie iets vertellen over dit onderwerp van kiva .
In dit onderwerp leer je veel over pesten.
En hoe je er achter kan komen.
Het kan zowel op school gebeuren of buiten school gebeuren.
Als je met pesten zit moet je het niet laten zitten maar zeggen.
Het is een heel leerzaam onderwerp zowel kiva zelf als dit en de anderen onderwerpen.
De klas (groep 6a) gaat heel goed met kiva om.
Kiva is een leerzaam onderwerp.

Door: Freek Beentjes.
Vormen van pesten.
1. digitaal pesten

Pesten wordt ook op social media gedaan bijvoorbeeld plaatjes sturen van mensen die heel dik zijn en daar bij schrijven dit ben
jij of gewoon scheldwoorden schrijven.

2. verborgen pesten
Verborgen pesten is pesten dat meestal na school is of om het hoekje van het schoolplein.
Dan kan je pijn krijgen of vastgehouden worden of je spullen worden af gepakt.

3. wat doet pesten met je

Pesten kan heel vervelend zijn, je kan je kleiner voelen en je gaat je zwak voelen. En er zijn ook mensen die voor de trein zijn
gesprongen dat is heel erg omdat mensen dan dood willen.
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Door:Sterre van Oorschot
Iedereen verdient respect!
Beste Ouders,
Wij hebben KiVa op school en ons 1e thema was: Iedereen verdient respect! En daar gaan we het over hebben.

Ik vindt dat onze juf fijn Kivales geeft.
Dus wij krijgen het goed aan geleerd.
Als u kiva kent dan kent u het misschien al wel.
Maar als u het niet kent dan zal ik het uitleggen.
Kiva is om kinderen te leren om goed om te gaan met het pestgedrag.
En ik denk dat uw kind Kiva ook heeft in de klas of niet?
En ik vindt ook dat iedereen respect verdient.
Met onze gymlessen ook want soms hebben kinderen ruzie maar even later zijn ze al weer aan het spelen dus het is eigenlijk
geen ruzie dus.
Onze klas (6A) helpt ook heel goed, als er problemen zijn steunen we elkaar.
Dit was mijn verslag.

Zoals eerder vermeld is onze meneer Bas genomineerd voor
de BN De Stem verkiezing: ”Leraar van het jaar.
Meneer Bas zit bij de laatste 5!!
A.s. woensdag is de grote finale waarbij de vakjury de
uiteindelijk winnaar kiest. Maar tot die tijd kunnen wij meneer
Bas nog naar de overwinning helpen; like hiervoor zijn foto op
de facebook van BN De Stem (onderstaande link):
https://www.facebook.com/BNDeStem1/photos/a.1462210870502016.107
3741859.229810283742087/1462210893835347/?type=3&theater

