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B a s i s s c h o o l  

D e  G r i f f i o en  
Schoolstraat 45 4841XC Prinsenbeek  

 
De wind is gaan liggen nadat we vorige week donderdag een stormachtige dag hebben gehad. We hebben u toen in de ochtend 
een pushbericht gestuurd vanuit de schoolapp. Daarna hebben we u gemaild dat leerlingen in de middag thuisgehouden 
mochten worden. Voor veel ouders was dit een plotselinge actie waar niet op gerekend was. Vandaar dat we ook met nadruk de 
mogelijkheid hadden gemeld en natuurlijk geen verplichting! De leerlingen die op school waren hebben een aangepast 
programma gedaan. Zoals eerder gemeld is er tijdens de storm schade aan het dak ontstaan. De eerste actie is inmiddels 
uitgevoerd zodat het niet meer urgent is. In de komende weken zal er verder actie op worden ondernomen. 
 
Een bijzonder aandachtspunt blijft het verkeer op het Toernooiveld. We hebben de politie gevraagd of we het stuk 
tussen Vaandelstraat/Banierstraat en Molenstraat mochten blokkeren bij het uitgaan van de school, maar dat mocht 
niet. Rest ons om aan ouders te vragen om deze route vooral niet te kiezen!! In het belang van de veiligheid voor onze 
leerlingen willen u vragen om het Toernooiveld alstublieft niet te gebruiken. Iedereen snapt deze vraag, maar het is 
lastig om daarna de consequentie voor het eigen gedrag te trekken. Weet dat kinderen altijd, ook in het verkeer, 
onverwacht kunnen reageren!!  
 
Een van de leden van de leerlingenraad van Basisschool De Griffioen had vorig jaar bij de GGD nagevraagd of het mogelijk was 
om een hygiëne project te doen op onze school. Nadat de GGD Breda deze vraag had ontvangen hebben zij contact gehad met 
twee studenten van de NHTV. Deze studenten, Daphne en Emiel hebben in november aan de leerlingenraad een projectvoorstel 
gepresenteerd. Onze leerlingenraad was razend enthousiast over het voorstel en zij hebben een brief gestuurd naar de GGD 
Breda en verzocht op goedkeuring en financiering van het project “De wasstraat”. Vandaag wordt dit project uitgevoerd. De 
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en ook een aantal kleutergroepen zijn door De Wasstraat gegaan. Aan het begin werd 
vastgesteld hoeveel bacteriën er op ieders handen te zien was. De leerlingen liepen vervolgend langs een wasstation, 
inzeepstation, spoelstation, droogstation. Aan het eind kon door middel van ultraviolet licht worden vastgesteld dat er op de 
handen daadwerkelijk minder bacteriën zaten. “De wasstraat” was een mooi succesje van de leerlingenraad en de NHTV 
studenten. 
 
De gesprekken naar aanleiding van de rapporten hebben we deze week af kunnen sluiten. Ook deze keer is er gebruik gemaakt 
van de app Schoolgesprek voor de planning van de gesprekken. Het gebruik van de mogelijkheid om via de app Schoolgesprek 
de planning te maken is erg succesvol. Ook nu weer konden we vaststellen dat meer dan 95 % van de ouders op de door hen zelf 
geplande tijd met de juf of meneer in gesprek kon gaan.  
In deze weken worden er de halfjaarlijkse Cito-toetsen gedaan. Dit betekent dat er toetsen gemaakt worden voor rekenen, taal, 
leesniveau (AVI-DMT) en spelling. Vanaf vandaag gaan deze resultaten binnen ParnasSys op slot. De gegevens zullen worden 
verwerkt en de resultaten zullen na de Voorjaarsvakantie meegegeven worden met de leerlingen. Vanaf dat moment zullen de 
gegevens ook weer zichtbaar zijn in ParnasSys. 
 
Op De Griffioen wordt op 4 april 2018 de tweejaarlijkse Goede-Doelen-Actie gehouden. De opbrengst wordt dit schooljaar 
verdeeld over twee goede doelen die beiden met spel voor kinderen te maken hebben. De opbrengst gaat voor 50% naar het 
Jeugdsportfonds en voor 50% naar een mooie speelvoorziening op de speelplaats van De Griffioen.  
Op 20 april zullen we de Griffioendag vieren; er zal dan een continurooster zijn en alle kinderen zijn dan een uur eerder vrij. 
Voorlopig is het nog niet zover en bereiden we ons voor op het Feest der Feesten: Karnaval 2018!! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Gerald Hilgersom 
Directeur Basisschool De Griffioen 

 

Beste ouders, verzorgers 

25 januari 2018 | nummer 10 

mailto:kbsdegriffioen_info@inos.nl
http://www.bsdegriffioen.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC5476n_PYAhVBZVAKHWbxAQYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.rolflex.com%2Fnl%2Fcompact-deuren%2Fveiligheid&psig=AOvVaw1fp7oWBomaB4TiOc23aNPl&ust=1516974333209123
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrrv7LoPPYAhWNmLQKHYdkDicQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.indisch3.nl%2F2013%2F11%2F20%2Fgezocht-goede-doelen%2F&psig=AOvVaw3F24Dm3_jd4W9fP7pORzpi&ust=1516974512967359


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

 

 

Algemeen: 

• We zijn in alle groepen nog druk bezig met thema machines. We zullen de komende periode de overstap gaan maken 
naar thema Karnaval.  

- 1-2E (juf Hanneke & juf Angela): Wij gaan morgen (vrijdag 26 januari) naar de bouwschuur van de mini-bietjes. We 
kunnen nog 1 auto gebruiken. Wie kan er nog mee met ons?  

 
 Er wordt al goed gelezen in de groepen. Regelmatig een leesboekje thuis oefenen en daarna ruilen blijft dan ook 

belangrijk.  

 We merken nog te vaak dat de gymschoenen te klein zijn of worden vergeten. Graag even controleren. 

 Binnenkort starten we met een nieuw thema: Ruimte. Kinderen mogen hiervoor spullen meenemen (voorzien van 
naam). 
 

 
 Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangekondigd, gaan de groepen 4 op vrijdag 2 februari naar Chassé Cinema. Hiervoor 

hebben we vervoer nodig. We willen dan ook alle ouders die zich hebben opgegeven om te rijden, alvast bedanken. 
Maar we komen nog vervoer te kort:  

o Voor groep 4A hebben we nog vervoer nodig voor 20 kinderen. 
o Voor 4B voor 11 kinderen.  
o En voor 4C nog voor 16 kinderen. 

Ook opa's en oma's zijn natuurlijk welkom om te rijden. U kunt zich via uw kind opgeven bij de 
leerkracht. 

 We zijn met taal bezig met het thema Nodig. Voor de afronding van dit thema wordt er in de klas een tentoonstelling 
gemaakt van een voorwerp of (als het voorwerp niet mee naar school kan) een tekening van iets waar uw kind dol op is 
of niet zonder kan. Uw kind mag daarom maandag zo'n voorwerp of tekening meenemen. 

 

 
 Deze week zijn we begonnen met het afnemen van de Cito LVS-toetsen. In de middag is er tijd voor gekkigheid en zijn 

we ons al aan het voorbereiden op het carnavalsfeest. We zijn druk bezig met papier-maché.   
 Taal: De woorden die bij dit thema horen, hebben de kinderen op een blad mee naar huis gekregen.  
 Spelling: We beginnen binnenkort aan een nieuw blok. Daarin komt als eerste nieuwe categorie: centwoord. 
 Regel: centwoord: Ik hoor de "s", maar ik schrijf de "C". Er worden alleen woorden aangeboden met een c, die aan het 

begin van een woord staan (citroen, cello, cirkel).  
 Bij grammatica gaan we het hebben over het onderwerp in een zin!  
 Rekenen: We zijn flink aan het oefenen met verhaaltjessommen, tafeltjes, delen en met het aflezen van een grafiek en 

kalender. Voor degenen die nog niet zijn tafeldiploma heeft: blijf goed oefenen. Liever elke dag 2 minuten, dan 1x een 
half uur per week.  

  
 Gisteren zijn de groepen 6 op excursie geweest naar een bouwschuur in het kader van het ALAAF scholenproject. Ook 

wordt er in de klas al flink geknutseld aan de carnavalskoppen. 

 Met taal zijn we gestart met een nieuw thema 'Sport'. We werken aan een denkgesprek over sport, tot aan het 
schrijven van een sportverslag.  

 Met Topondernemers zijn we bezig met het thema 'Sport & ontspanning'. Onderwerpen als de 
paralympische spelen, EHBO of voedingswijzer kunnen onder andere aan bod komen. Spullen van thuis 
meenemen mag natuurlijk altijd om zo een Topondernemerstafel in te richten. 

 Ook met spelling zijn we gestart met een nieuw blok. Dit blok gaat vooral over verkleinwoorden met aatje, ootje en 
uutje. Bij een plankwoord (daar mag geen g tussen) komt er 'je' achter het woord zoals bij 'plankje'. 

 Cadeauwoord: ik hoor /oo/, maar schrijf 'eau'. Het klankgroepenwoord wordt uitgebreid met 'stoffelijke bijvoeglijke 
naamwoorden' zoals bijvoorbeeld zilveren of houten. 

Groep 1-2 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 
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 Boomfeestdag. In de week van 12 maart is de Bredase Boomfeestweek. Staatsbosbeheer en de gemeente Breda 

nodigen alle groepen 7 van de basisscholen in de gemeente Breda uit om deel te nemen. Voor onze 
school zal dit zijn op dinsdag 13 maart. Op de fiets gaan we dan naar de Burgtse Dreef in de Haagse 
Beemden voor leuke buitenactiviteiten. We zoeken hiervoor per klas een aantal ouders die met de groep 
mee willen fietsen. Of dit in de ochtend of in de middag zal plaatsvinden, wordt later bekend. Graag 
opgeven bij de eigen leerkracht!  

 Boekendoos. In de klas hebben de kinderen uitleg gekregen over de ‘Boekendoos’ en hier een voorbeeld van gezien. 
Veel kinderen zijn al enthousiast begonnen! We zijn benieuwd naar de resultaten.  

 
 Komende 2 weekenden hebben verschillende scholen in het voortgezet onderwijs hun open dag gepland staan. Op de 

site www.vobreda.nl  kunt u voor verdere informatie terecht. 

 
Belangrijke informatie voor Karnaval op de Griffioen!   
Vrijdag 9 februari is het weer zo ver: Karnaval op de Griffioen! Alle kinderen mogen 's morgens al verkleed naar 
school komen. 

De schooltijden voor deze dag zijn 8.45 - 11.30 en 12.30 - 14.30. 
 
In de ochtend volgen alle leerlingen een eigen programma in de klas, in de middag barst het echte feestgedruis los. 
De kinderen van groep 1 t/m 5 vieren allen Karnaval op het hoofdgebouw. 
 
Kinderen van groep 6 t/m 8 gaan naar het scoutinggebouw en worden daar om 12.30 uur, zonder fiets, verwacht.  
Zij sluiten deze carnavalsmiddag af op het schoolplein bij het hoofdgebouw van de Griffioen. 
 
We zien ut echt wel zitte!!!  

 

Deze periode werken wij aan het volgende KiVa-thema:  
Onderbouw (groep 1 t/m 5): 

Thema: Herken pesten! 
Regel:  

Bovenbouw (groep 6 t/m 8):  

Thema: Verborgen vormen van pesten. 
Regel: We willen dat ook verborgen pesten stopt. 
 

 

Dankzij de ontvangen ouderbijdragen hebben we tijdens de eerste helft van het schooljaar al een aantal hele leuke activiteiten 
georganiseerd of een bijdrage geleverd aan bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Ice Jeu de Boule, voorleeswedstrijd etc. waarvoor 
veel dank! Voor de komende maanden staan er weer diverse leuke activiteiten op het programma rondom Carnaval, Goede 
Doelendag, Sportdag, Griffioendag, afscheid Groep 8. Helaas hebben we nog niet alle ouderbijdragen binnen, wellicht is het aan 
uw aandacht ontsnapt. Binnenkort sturen we u dan nog even een herinnering. Mogen wij op uw steun rekenen?  

 
Beste ouders, 

Jerica Schipperen en Sylvia van den Boer gaan hun werkzaamheden m.b.t. het organiseren & coördineren van het 
brigadieren rondom onze school afbouwen. Dat iedereen veilig over kan steken bij school komt niet zomaar tot stand. 
Daar is hulp van ouders voor nodig voor de coördinatie eromheen. Inmiddels hebben zij alles tot in de puntjes geregeld 
om dit ieder jaar weer tot stand te brengen. U hoeft slechts letterlijk het brigadierstokje en hun "draaiboekje" over te 
nemen. Graag begeleiden zij hun opvolger(s) en kunt u mogelijk dit jaar al meekijken. Mail: brigadierengriffioen@outlook.com  

Groep 7 

Groep 8 

Karnaval op De Griffioen 

KiVa  

Ouderraadpraat 

Brigadier-coördinatoren: Wij zoeken opvolgers!  
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Thema inloopochtend woensdag 28 februari: 
Hoog gevoeligheid 

        Ik voel, ik voel, wat jij niet voelt. 
 

 

Wist je dat…Hoog gevoeligheid een talent is, als je in je kracht staat.  

 

Maar wat als je niet in je kracht staat? Wat is hoog gevoeligheid? Hoe ga je ermee om? Wat zijn de 

kwaliteiten en valkuilen?  
 

Op woensdag 28 februari organiseren CJG Breda en basisschool de Griffioen een 

themabijeenkomst over dit onderwerp. Door ervaringen, kennis en tips uit te wisselen onderzoeken 

we samen de do’s en dont’s voor jouw gezin waar hoog gevoeligheid een rol speelt. 

 

Locatie: basisschool de Griffioen 

Er is koffie en thee vanaf 8:45 uur.  

We starten om 9.00 uur en eindigen om 10.00 uur.  

 

Graag aanmelden voor 26 februari bij Sylvia van der Poel. 

(sylvia.vanderpoel@inos.nl)  

De deelname is gratis.  
  

  

 

 

 
 

 

CJG   
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