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Beste ouders, verzorgers,
Het einde van het schooljaar. In de afgelopen weken is er veelvuldig afscheid genomen. Afscheid van juf, van meneer en door de
achtste groepers zelfs van de school In de laatste schoolweken is er weer veel gebeurd. De groepen 8 hebben de musicals
gespeeld; alle groepen hebben deze kunnen zien. Daarbij zijn er ook voorstellingen geweest voor oma’s en opa’s. We hebben er
echt van mogen genieten! Alle kinderen hadden een bijzondere rol, en iedereen liet zich zien op zijn of haar eigen wijze.
Voor de groep 8 leerlingen is er deze week ook nog een afscheidsavond door de leerkrachten georganiseerd. Er waren liedjes en
toneel. De leerkrachten lieten zich van een cabareteske kant zien. De leerkrachten mochten eerst samen zingen over hoe
verdrietig ze waren dat de kinderen onze school gingen verlaten. Daarna lieten de leerlingen zich van hun beste kant horen. Zij
zongen een gevoelig lied over het afscheid van de school. Dit jaar begeleidde Meneer Geert de liederen met gitaarspel. Na het
toneelspel kon iedereen buiten nog nagenieten van de avond. Het afscheid van de school werd nu echt genomen; de afsluiting
van een bijzondere tijd. De avond was een groot succes! We danken natuurlijk onze Ouderraad die wel heel enthousiast de
drankjes en hapjes uitserveerde. Dank jullie wel namens ouders, leerlingen en juffen en meneren!
Aan het begin van de week zijn de rapporten uitgedeeld. Bij de rapporten zaten ook de formulieren met de CITO-resultaten en
de KIJK verslagen (kleuters). Na de vakantie nemen alle leerlingen de rapporten weer mee terug naar de nieuwe juf of meneer!
In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangen de leerlingen weer een gloednieuwe schoolkalender.
Dit schooljaar was een bijzonder schooljaar voor Basisschool De Griffioen. We hebben ons 45-jarig bestaan kunnen vieren.
Vorige week vrijdag hebben we een gigantisch mooi schoolfeest gevierd in Wolfslaar. Een bijzondere dag, veel blije kinderen en
wat een feestelijke afsluiting!! Aan het einde van dit schooljaar wist de leerlingenraad ook nog een mooi succes te boeken. Er is
gezorgd voor plasstickers voor de jongenstoiletten van de groepen 7 en 8. Vandaag zijn de toiletten officieel geopend door de
jongens uit de leerlingenraad. Er stonden mooie bloemen in de toiletruimte en om het geheel een feestelijk tintje te geven was
er vandaag in alle toiletten van de groepen 7 en 8 extra zacht toiletpapier beschikbaar.
Dit schooljaar nemen we afscheid van juffrouw Renée, die in groep 5 op plezierige wijze juffrouw Petra heeft vervangen en we
nemen afscheid van juffrouw Nicole die gedurende een half jaar juffrouw Sonja heeft vervangen. Juffrouw Anouk uit groep 8
krijgt na de vakantie een baan op Basisschool De Spoorzoeker en meneer Jorrit gaat na de vakantie op de Nassau werken.
Misschien wordt hij wel mentor van een van onze schoolverlaters! Dit waren de collega’s van wie al eerder bekend was dat ze
Basisschool De Griffioen gaan verlaten. Maar ook juffrouw Suzanne van Kempen vertrekt van onze school. Zij gaat werken op het
Vitaliscollege! Dit laatste is pas deze week definitief bekend geworden. Wij wensen deze collega’s alle goeds toe in een nieuwe
betrekking! Juffrouw Hedy zal groep 3a aan het begin van het schooljaar alleen opstarten, gaandeweg de maand september
zullen we dan op zoek kunnen gaan naar een nieuwe juf of meneer voor groep 3a.
Op school zijn we bezig met afsluiten. Groepen worden verhuisd, materialen worden vernieuwd. We maken de school in de
komende periode weer gereed voor een nieuw schooljaar. We wensen u allen een fijne en veilige vakantie en hopen alle
leerlingen gezond weer terug te zien na de schoolvakantie op maandag 28 augustus.
Met vriendelijke groet,
Gerald Hilgersom
Directeur Basisschool De Griffioen
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Groep 3


Bedankt voor het gezellige schooljaar en geniet van een welverdiende vakantie. En vergeet niet regelmatig
te genieten van een leuk boek in de caravan, naast het zwembad, in de hangmat, in de tuin, op de
hotelkamer of in je tentje!

Groep 4




We hebben een modeshow gehouden met de prachtig versierde T-shirts, dat was een groot creatief succes. Een mooie
afsluiting van het thema 'Kleding' van taal.
In de vakantie mogen de tafeltjes 1 t/m 6 en 10 geoefend worden. Ook de analoge en digitale klok een paar minuutjes
per dag en dan vooral het halve en hele uur. Dat is alvast een goede start voor groep 5.
We wensen alle kinderen en ouders van de groepen 4 een super vakantie toe!

Groep 5



Het is vorige week vrijdag een geweldige dag geweest. Alle kinderen en ouders bedankt dat jullie er samen met ons zo'n
mooi feest van hebben gemaakt. Op naar het volgende jubileum!
Wij wensen alle kinderen heel veel succes in groep 6. Geniet nu eerst van een goede vakantie. Rust goed uit en tot
volgend schooljaar!

Groep 7



De kinderen in groep 7 hebben dit jaar hard gewerkt. We hebben het schooljaar fijn afgesloten met elkaar.
We wensen iedereen een heel fijne vakantie en veel succes in groep 8!

Ouderraadpraat




Wat een feest was het vrijdag bij Wolfslaar, de hele Griffioen bij elkaar! Waterbeestjes vangen, uilenballen
uitpluizen, vogelhuisjes timmeren, zwemmen en dat allemaal in de stralende zon.
De musical en afscheidsavond van groep 8 waren fantastisch, veel succes voor jullie op de middelbare school!
Wij wensen alle leerlingen, ouders en leerkrachten een hele fijne zomervakantie!

Wat heb je nodig om volgend schooljaar een goede start te kunnen maken?
Groep 3:
Stiften en een stofmap/insteekmap.
Groep 4:
Etui met: schaar, lijmstift, kleurpotloden, puntenslijper, gum en liniaal. De kinderen krijgen een schrijfpotlood en vullingen van
school. Ook hebben de kinderen een 23-rings multomap met 10 insteekhoesjes nodig.
Groep 5:
Etui met: schaar, lijmstift, kleurpotloden, vulpen, puntenslijper, schrijfpotlood, gum en liniaal. De kinderen krijgen vullingen van
school. Het is fijn als de kinderen een aparte etui met stiften meenemen. Ook hebben ze een multomap + insteekhoezen nodig.
Groep 6:
Een etui met: schaar, rode en groene pen, een vulpen, gum, puntenslijper, lijmstift, kleurpotloden en stiften.
Ook hebben de kinderen een agenda, een multomap met wat insteekhoezen en een stofmap/insteekmap
nodig. Wanneer de oortjes eo muis die de kinderen van school hebben gekregen, om met de Chrome Books te
werken, het niet meer goed doen, graag ook vervangen!
Groep 7:
Een etui met: schrijfpotlood, gum, rode pen, vulpen, liniaal, kleurpotloden, schaar en een lijmstift. Ook hebben de kinderen een
agenda, een diplomamap óf sorteermap (voor op school) en een elastomap (voor het huiswerk) nodig.

Sorteermap

diplomamap

Elastomap
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Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit
onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer
beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie worden gedownload, zodat de keuze van e-books tijdens de les
besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge
beschikbaar.

Bericht uit de parochie
Familievieringen Prinsenbeek 2017-2018
1 oktober
5 november
3 december
24 december
24 december
26 december
7 januari
26 januari
4 februari
25 februari
11 maart
25 maart
30 maart
31 maart
8 april
17 juni

9.30 uur Franciscusviering
9.30 uur familieviering
9.30 uur Eerste Advent
17.00 uur Kerstviering voor kinderen
19.00 uur familieviering Kerstmis
Kerstviering Scouting
9.30 uur Driekoningen
19.00 uur vormselviering Martinuskerk
9.30 uur Presentatieviering communicanten: ‘Jij hoort er bij’
9.30 uur Familieviering: ‘Welke richting kies jij?’
9.30 uur Familieviering: ‘Met vallen en opstaan’
9.30 uur Palmpasen
15.00 uur Goede Vrijdag: Kruisweg voor kinderen
19.00 uur Familieviering rondom Pasen in Effen
Eerste Communie
9.30 uur slotviering

Groetjes uit de Efteling!!!
De brigadiers van dit schooljaar zijn
vandaag aan het genieten van hun
welverdiende uitje naar
De Efteling!

Bijlage

- Informatiebrief schooljaar 2017-2018

In de zomervakantie zal onze
Griffioen app opgeschoond
worden; de informatie van
dit schooljaar zal dan
verwijderd worden.

