
 
 

 

 
21 juli 2016 

 

Nieuwsbrief no. 22 

 
Beste ouders, verzorgers, 

Vandaag is het alweer de laatste schooldag. Vanmiddag hebben alle juffen en meneren afscheid van de leerlingen genomen. 
Iedereen gaat genieten van een fijne welverdiende vakantie. Bijzonder is dat we daarbij het mooie weer er gewoon als een 
cadeautje bijkrijgen.  

In de laatste schoolweken is er weer veel gebeurd. De groepen 8 hebben de musicals gespeeld. Alle groepen hebben de musicals 
kunnen zien. Daarbij zijn er ook voorstellingen geweest voor oma’s en opa’s. We hebben er echt van mogen genieten!! Twee 
avonden zijn er gespeeld voor de ouders van de leerlingen van de groepen 8. Alle kinderen hadden een bijzondere rol, en 
iedereen liet zich zien op zijn of haar eigen wijze. Eerder deze week is er 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!!!  

Vorige week zijn de rapporten al uitgedeeld. Bij de rapporten zaten ook de formulieren met de CITO-resultaten en 
de KIJK verslagen. 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 nieuwe schoolkalender. 
Naast de schoolkalender zal er spoedig in het nieuwe schooljaar een Griffioen-App gelanceerd worden. Op de Griffioen-App 
komt de website in verkorte vorm te staan, maar ook alle andere informatie zal meer en meer via de App gepubliceerd worden. 
Mogelijk zal ook de Nieuwsbrief via de App gepubliceerd gaan worden. Daarnaast zullen ouderavonden via de App afgesproken 
kunnen gaan worden. We zien er naar uit!! 

Komend schooljaar wordt een bijzonder schooljaar voor Basisschool De Griffioen. We gaan ons 45-jarig bestaan vieren. In de 
tweede week van het schooljaar organiseren we een feest wat wel twee dagen gaat duren. En aan het eind van het schooljaar 
maken we er een mooi dagje uit van!! We gaan uitgebreid experimenteren met Chromebooks. Alle leerlingen van groep 5 en 
hoger zullen een eigen digitale leeromgeving aangeboden gaan krijgen.  Mogelijk dat we via deze leeromgeving ook huiswerk 
kunnen gaan maken en inleveren………. Ook in het komend schooljaar zullen we gaan beginnen met een peuterspeelzaalgroep 
op Basisschool De Griffioen. Meer informatie daarover zult u in september ontvangen.  

Dit schooljaar hebben we afscheid genomen van Meneer Jeroen, Meneer Bert en Juffrouw Ingeborg. Wij danken hen hartelijk 
voor hun inzet op onze school en wensen hen veel succes op hun nieuwe school. Aan het begin van het komende schooljaar 
gaan we afscheid nemen van Meneer José. Maar we heten ook weer nieuwe collega’s van harte welkom. Juffrouw Irma, 
Juffrouw Anouk en Meneer Jorrit zullen na de vakantie op onze school gaan beginnen. Op school zijn we bezig met afsluiten, 
maar we zijn ook bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Groepen worden verhuisd, materialen 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 5 september 2016. 

Met vriendelijke groet,  

Gerald Hilgersom  
Directeur Basisschool De Griffioen  

 

Algemeen 

Basisschool De Griffoen  
Schoolstraat 45 
4841 XC Prinsenbeek  
076-5412948 
Kbsdegriffioen_info@inos.nl 
www.bsdegriffioen.nl  
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- Bedankt voor het gezellige schooljaar! Tot volgend jaar en voor de oudste kleuters; veel succes in groep 3!  

- Nu eerst genieten van een welverdiende vakantie!  

 
- Wij willen alle kinderen bedanken voor het supergezellige schooljaar. 

- Geniet van een welverdiende vakantie en lees af en toe een leuk boek onder de parasol! 

 
- Wat een inzet en hulp! Dankjewel ouders en kinderen van groep 4 voor het gezellige schooljaar. 

- Blijf lekker (voor)lezen in de vakantie en... de tafeltjes oefenen! Maak af en toe een verhaaltjessom en sommen tot en 

met 100. 

- Wij wensen jullie een fijne vakantie toe!  

 
 In de laatste week van het schooljaar hebben we nog kunnen genieten van veel zon en waterpret. Wij wensen 

alle kinderen en ouders een super vakantie toe!  

 
 Wij wensen alle kinderen en ouders van groep 6 een fijne vakantie toe en wij willen iedereen bedanken voor een 

superfijn, gezellig schooljaar. We hebben hard gewerkt en veel geleerd maar we hebben zeker ook veel plezier met 

elkaar gehad. Allen hartelijk dank!! 

 
 Het Ondersteboven¡ jaar is weer afgesloten. Wij wensen iedereen een enorm fijne vakantie! Tot in het nieuwe 

schooljaar! Juf Karin en juf Margo.  

 
Beste feesthulpouders, 
Fijn dat er zoveel enthousiaste ouders het leuk vinden om ons te helpen bij de activiteiten rondom ons 45-jarig bestaan. 

We willen de kinderen die dagen veel verschillende activiteiten aanbieden, hierdoor is het mogelijk dat u ons bij een andere 
activiteit gaat ondersteunen, dan bij de circusactiviteit of bij de activiteit waaraan uw kind op dat moment deelneemt.  
Uiteraard wordt u wel ingedeeld op het door u aangegeven dagdeel. 

Ook zijn wij nog op zoek naar ouders die graag een feesttaart voor de klas willen bakken (voor donderdagochtend 15 sep.)! 

Wij hebben er veel zin in! 

De feestcommissie. 

 
 Wij bedanken graag de volgende sponsors van afgelopen schooljaar: Van Uum Toys - Deco - 

Gifts, Bakkerij Mark Elias, Groenrijk Schalk, Bakkerij Nagelkerke, Snoep van de hoek, Wilkofruit. 

 Wij wensen alle kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten een hele fijne zomervakantie!  

  

Groep 1-2 en 2+ 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 

Ondersteboven  

Griffioen 45 jaar 

Ouderraadpraat 
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 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 met 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.  

 Groep 7:  
Een etui met: schrijfpotlood, gum, rode pen, vulpen, liniaal, kleurpotloden, schaar en een lijmstift. Ook hebben 
de kinderen een agenda en een 23-rings multomap met tabbladen en evt. insteekhoesjes nodig.    
 
 

 
Beste ouder(s), 
 
Goed nieuws! Het overblijftarief voor het schooljaar 2016-2017 wordt niet verhoogd. Daarnaast vervalt het flexibele 
overblijftarief. Met ingang van het nieuwe schooljaar betaal je € 2,25 per overblijfbeurt. 
 
Aanmelden overblijven 2016-2017 
Het is wel belangrijk om je kind tijdig te registeren voor het nieuwe schooljaar. Om je kind een plaats te geven voor het 
overblijven, kan je hem/ haar vanaf 1 augustus 2016 aanmelden in Flexweb. We sturen je hiervoor opnieuw een e-mail om je 
hieraan te helpen herinneren. 
Opzeggen is niet nodig 
Als je kind volgend schooljaar niet meer komt overblijven dan is opzeggen niet nodig. 
Vragen? 
Heb je na het lezen van dit bericht nog vragen, neem dan gerust contact op met de overblijfcoördinator van school. De 
contactgegevens vind je op www.kober.nl/overblijven (via locatiezoeker de naam van de school invoeren). 
 
Met vriendelijke groet, 
Kober kinderlunch 

 

 
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 
teruggebracht. 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. 

Wat heb je nodig om volgend jaar een goede start te maken?  

Kober – overblijven    

Lunch Break bij Belle Fleur kinderopvang     
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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 ernaar uit! 
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Organisatorische mededelingen schooljaar 2016-2017 

 

Schooltijden 

Zoals al eerder vermeld zijn de schooltijden voor alle groepen in het hoofdgebouw van 8.45 – 12.00 uur en 

van 13.15 – 15.30 uur. Alle groepen hebben 5 minuten voor tijd inloop. We vragen u dringend uw kind niet 

voor 8.30 en 13.00 uur naar school sturen. Er is dan nog geen toezicht en tussen de middag kunnen ze i.v.m. 

overblijven nog niet op de speelplaats terecht. 

De groepen in De Knipoog beginnen 5 minuten eerder en zijn ook 5 minuten eerder uit. 

 

Voorlopige gymtijden tot de herfstvakantie:  

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

morgen middag morgen middag morgen morgen middag morgen middag 

8a – 6a 

5a – 4a 

5c – 5d 

5b – 4c 

3c - 4d 

3a – 3b 

7b – 8b 

Andere 

school 

6b – 6c 

4b - 3d 

8c – 7c 

 

7b – 7a 

5b – 4b 

4c – 4d 

6d – 8d 

Andere 

school  

 

8c -7c 

4a – 5c 

6b – 6c 

Andere 

 school 

6d – 8d – 8b 

5a – 5d –  

3a-b-c-d 

7a – 6a -8a 

Deze lessen worden gegeven in sporthal “De Drie Linden”. De kinderen mogen daar alleen gymschoenen 

met een lichte zool gebruiken. Die mogen niet buiten gedragen zijn.  

 

Algemene ouderavond start 19.30 uur. 

Zoals gebruikelijk aan het begin van het schooljaar willen wij u uitnodigen voor een algemene ouderavond 

waarop u kunt kennismaken met de leerkracht(en) waar uw kind bij zit en waarbij u tevens iets zult horen 

over de inhoud van het onderwijs van dat leerjaar. Uw komst wordt op prijs gesteld. Deze avonden zijn op: 

gr ½ en 2+: do. 22 sept. gr 3 : wo 14 sept.  gr 4: di 20 sept. gr 8:  do 8 sept. 

gr 5: ma 19 sept. gr 6: do 15 sept. gr 7: di 13 sept.       

 

Vakantierooster 2016-2017  en bijzondere dagen: 

Begin schooljaar: 5 september 2016   INOS-studiedag: 31 oktober 

Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2016   Vrije middag: 23 december 

Kerstvakantie: 26 december 2016 t/m 6 januari 2017 Studiemorgens (vrij):  5 okt, 23 nov, 29 mrt. 

Voorjaarsvakantie:  27 februari t/m 3 maart 2017  Ouderavond 2+t/m 7: 11+13 okt; 24+26 jan. 

Pasen:  14 + 17 april 2017   Ouderavond gr.1: 18+20 okt; 11 + 12 april 

Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2017   Ouderavond gr 2: 24+26 jan; 30 mei+1 juni  

Hemelvaart: 25 en 26 mei 2017   Avonden gr.8: 29 nov 1 dec; 13-14-15-febr. 

Pinksteren 5 juni 2017    Schoolfotograaf: 10-11-12 okt. Wo mid br/zus 

Grote vakantie: vr 14 juli t/m 26 aug. 2017      Koningsdag sportdag: vr 21 april  

Schoolkamp gr. 8:  13-14-15-16 juni 2017    Extra studiedagen (vrij) 20 febr. en 30 juni 

Schoolfeestdagen 45 jarig bestaan: gr. 2 t/m 8:  15 en 16 september 2016 en 7 juli 2017. Tijden volgen. 

Continu rooster vr 24 februari (carnaval)   Woensdag 10 en 17 mei groep 0 en 1 vrij.       

        

Communicatie   

Onze website vindt u op www.bsdegriffioen.nl  

Ons e-mailadres voor niet-dringende zaken is kbsdegriffioen_info@inos.nl.    

Voor persoonlijke of dringende zaken is dhr. Hilgersom bereikbaar onder gerald.hilgersom@inos.nl   

Tijdens de grote vakantie zijn we voor  calamiteiten zoals ernstig ongeval of overlijden bereikbaar via het 

bestuurskantoor: 076-5611688. 

Ook brengen we weer om de 2 à 3 weken een nieuwsbrief uit.   

telefoonnummers:    hoofdgebouw: 076-5412948  De Knipoog: 076-5424608 

 

Hulp van Ouders: 

Alle ouders krijgen in september de gelegenheid zich bij de Ouderraad voor een specifieke activiteit aan te 

melden. Vooral de luizenbrigade en de verkeersbrigadiers willen we in uw warme belangstelling 

aanbevelen. Als hiervoor te weinig aanmeldingen zijn kunnen die activiteiten geen doorgang vinden. 

Luizencontrole is altijd in de week na elke vakantie. Op welk dagdeel uw kind aan de beurt is horen ze via 

de groepsleerkracht. Gelieve op die dag uw kind geen vlechtjes, staartjes ed. en gel in te doen. 
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schoolwoningen   

 beneden                                   boven   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1/2a = Bianca Franken 
           Lieke van Riel 
1/2b = Esther Pruijsen 
1/2c = Ineke Heemskerk 
           Astrid Husman 
1/2d = Annemarie Schouten 
           Maud van der List 
1/2e = Angela Brouwers   
           Monique Blom 
 
2+    = Marjolein Ligthart  
           Paulien Hagendoorn 
 
3a = Suzanne van Kempen 
        Hedy de Smet 
3b = Yvonne de Rooy  
        Marysia Krzeszewski 
3c =  Renate Rozendaal 
 Astrid van den Eijnden 
3d =  Esther Krutzen 
 Lisette van der Velden 
 
4a = Evelien Naber 
        Renate van Mook 
4b = Irene Verwijmeren 
4c = Geert Wolfs 
4d = Amanda Halbesma 
        Karin de Jong 
 
5a =  Sonja Lohuis 
         Lia Janssen 
5b = Bas van den Broek 
        Hanneke Nolten 
5c = Marise Walaardt 
        Petra Roelen  
5d = Rozelijn van den Hoogen 
        Annelies de Visser 
 
7a = Irma van Loon 
7b = Sabine Langeler 
7c = Mariëtte Martens 
        Inge Wouters 
 
 
8a = Jordi Hilverda 
8b = Nancy Giesbergen 
        Anouk de Groot 
8c = Ellen van den Bosch 
8d = Sander van den Berg 
 
 
KN = dependance De Knipoog 

6a = Wilma den Baars 
        Sylvia van der Poel  
6b = Gisela jaspers 
         Monique Gladdines 
6c = Dick Jonk 
6d = Karin Bon 
 
Adv / bapo 

Ton van den Wijngaart 
 
 
  
 

  
 
 
 

 
 
Hoofdgebouw beneden 

                      

                                 

      VSO /    Onderst.                      
 4 d   RT                           

                 t              t     

                                 

 4 b      t           t              t   

        t                         

    f                              
             1/2 c                  2+  

                                 

speelzaal                         a     
            1/2 d                  1/2 a 

                                 

                  b               

            1/2 e d        c          1/2 b 

                                 

                                 
                                 
                                 
                                 
Hoofdgebouw boven                       

                                 

     8 b     8 c                     
 8 d                               

                 t              t     

                                 
 8 a            7 c  t             t   3d  

                                 

    e                              
               7 d                  3c  

                                 

                                 
speelzaal           7 b                  3b  

                                 

                                 

              7 a                  3a  

                                 

4a     5a   4c 

e        e  

         
         

5b   5 d    5c 

h        i 

         
         

   a = Gerald Hilgersom (dir)  Onderwijsassistentie Teamcoördinator: 
   b = personeelskamer  Anita Donders OB: Maud vd List 
      Lisette Kleemans (adm)  Yolanda v. Oosterhout MB: Amanda 

Halbesma 
   f =Hanneke Nolten  IB 1-3  c = ICT BB: Nancy 

Giesbergen 
   h= Marise Walaardt IB 4-5 

       Sylvia van der Poel IB 6-8 
 e  = RT  

 d= conciërge/ondersteuner Ondersteboven 
  Ivanka Ebben Margo v den Meiracker  
  Tara Tabatabaie Jorrit van Gils 
   
   

 







Breda Actief
www.breda-actief.nl

In opdracht vanVolg ons via

Kung Fu Panda 
Sport en spel wat te  
maken heeft met Kungfu 
Donderdag 1 september 
Wijk (NO) - Geeren Noord, Basisschool  

het Noorderlicht, Cornelis Florisstraat 25 
Groep 3 t/m 8: 10.00 - 11.30 uur 

GRA
TIS

vrijwillige inzet / sport en bewegen

Special X-kids 
Zomer 2016 

Extra begeleiding door  
enthousiaste vrijwilligers  
en de sportcoaches uit het  
speciaal onderwijs:
Annelies van der Linden en 
Annemarie van der Kaaden

VAKANTIE ACTIVITEIT !OOK VOOR KINDEREN UIT HET  SPECIAAL ONDERWIJS
SCHRIJF JE VOOR  26 AUGUSTUS ONLINE IN  VIA WWW.BREDA-ACTIEF.NL

6 t/m 12  jaar

VOL=VOL



X-kids 
zomer 

2016 

vrijwillige inzet / sport en bewegen

Breda Actief
www.breda-actief.nl

In opdracht vanVolg ons via

N
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m
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e 
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s 
m
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Doe m
ee !

VOL=VOL

30 AUGUSTUS EN 1 SEPTEMBER

Z.O.Z
.

Je hoeft deze zomer niet stil te zitten. 
Sport en speel mee met Breda Actief  
op dinsdag 30 augustus of donderdag  
1 september. De keuze is enorm en je 
hoeft er de wijk niet voor uit! Doe mee 
met voetbal, Kung Fu Panda, Het grote 
sporttoernooi, De Waterwereld of een 
heuse 6 kamp! Meld je snel aan op  

www.breda-actief.nl/x-kids

4 t/m 14  jaar

GRATIS



Voetbal skills middag 
Veld-, panna-, en techniekvoetbal 
en nog meer spelletjes met een bal
Dinsdag 30 Augustus
Groep 3 t/m 8, 12.30 – 15.00 uur 
Wijk (NO) - Hoge Vucht, S.V. Advendo,  

Bastenakenstraat 41

Het grote sporttoernooi
Voetbal, trefbal, Hockey, Slagbal
Donderdag 1 september
4 t/m 14 jaar, 13.00 – 15.00 uur 
Wijk (NW) - Kesteren, Cruyff Court,  

Hambroeklaan. Bij slecht weer in  

Gymzaal Olympia (Vlierenbroek)

6-Kamp 
Verschillende waterspelletjes! 
Neem een handdoek en zwembroek mee!

Donderdag 1 september
Groep 3 t/m 8, 13.00 – 14.30 uur 
Wijk (ZW) - Princenhage,  

Pottenbakkerstraat

Kung Fu Panda 
Sport en spel wat te  
maken heeft met Kungfu
Donderdag 1 september
Groep 3 t/m 8, 10.00 – 11.30 uur 
Wijk (NO) - Geeren Noord, Basisschool  

het Noorderlicht, Cornelis Florisstraat 25

Waterwereld 
Verschillende waterspelletjes!  
Neem een handdoek en zwembroek mee!

Donderdag 1 september
Groep 3 t/m 8, 13.00 – 15.00 uur 
Wijk (ZO) - Ypelaar,  

Stoutenburgstraat 28 

X-kids Zomervakantie
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Ook voor  
Special X-kids !
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