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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  

 
 

In de afgelopen periode zijn we op Basisschool De Griffioen samen op weg naar het Kerstfeest gegaan. Twee dagen na het 

andere grote decemberfeest kwamen de kerstbomen voor de dag. Op onze school zijn dat in verband met het brandgevaar 

allemaal kunstkerstbomen. De klassen werden mooi versierd met vele mooie resultaten van handenarbeid- en tekenlessen. Op 

de Creamiddag hebben onze leerlingen hard gewerkt aam kerstactiviteiten. Tal van ouders hebben in de groepen geholpen met 

het werk. Onze leerlingen genieten ervan wanneer er op zo’n dag heel veel geholpen wordt door mama’s, papa’s, oma’s en 

opa’s. Het resultaat van de dag mocht er zijn! De school mocht een tentoonstelling inrichten in Museum De Rijf.  

 

Met veel ondersteuning worden er regelmatig creatieve middagen op De Griffioen georganiseerd. Op deze middagen wordt er 

gebruik gemaakt van de kennis en kunde van iedereen, binnen en buiten de school. Juist op deze middagen maken de leerlingen 

dan kennis met de vele variaties in creatieve werkvormen. Iedere leerkracht heeft de vrijheid om ook zijn eigen talent voor 

bepaalde werkvorm in te zetten. Muziek, drama, dans, beeldende vorming, textiele werkvormen, alle kunsten komen ruim aan 

bod. De Griffioen werkt al meer dan vijf jaar op deze manier. Kinderen maken kennis met verschillende vormen van 

expressiviteit en creativiteit. En soms worden er bijzondere talenten ontdekt! 

Deze week zijn er veel groepen die gaan schaatsen op de WinderWonderBeek. Fijn dat er veel extra begeleiding 

georganiseerd is bij de groepen op de ijsbaan. Er zijn ook groepen die zijn gaan zingen in Hagedonk om daar de bewoners 

een fijne kerstgroet te brengen. Zo maken we samen deel uit van ons dorp en dragen we allen ons steentje bij aan het 

gevoel van samenleven. Dat gevoel is altijd nodig, maar bij de decembervieringen wordt het toch altijd een beetje extra 

uitgelicht.  

De maand januari zal de maand zijn van de tevredenheidenquêtes. Alle ouders zal gevraagd worden een korte vragenlijst in te 

vullen. Ook de leerlingen van de bovenbouw, de groepen 6 tot en met 8 zullen een vragenlijst kunnen invullen. De resultaten zijn 

voor ons van belang, we krijgen aanwijzingen van de goede aspecten van onze school, maar ook over de aandachtspunten die er 

zijn. Deze resultaten zullen worden gebruikt bij het opstellen van het nieuwe Schoolplan. In het schoolplan zullen de 

ontwikkelingsdoelen voor de komende jaren worden beschreven.  

Eind januari zullen er weer oudergesprekken worden georganiseerd. Voorheen ontving u een lijstje met data waarop u in kon 

schrijven. Nu zult u een link ontvangen naar een website ‘Schoolgesprek’ waarop u zelf een gesprekstijd uit kunt kiezen. Ouders 

met 3 kinderen of meer op school, zullen eerst worden uitgenodigd om hen in de gelegenheid te stellen meerdere gesprekken 

op één avond te plannen. Deze wijze van werken is inmiddels succesvol uitgetest bij een eerdere ouderavond. We verwachten 

dat het inplannen veel minder omslachtig zal zijn als voorheen.  

Vandaag, hebben we drie kerstvieringen gehad met leerlingen van alle leeftijden. Samen luisterden we naar het verhaal van De 

Speeldoos en zongen we verschillende kerstliedjes. Vanmiddag zijn we allemaal iets eerder naar huis gegaan en om 17.00 uur 

komen we weer terug. Voor alle leerlingen is dat een spannend moment. Naar school gaan als het al donker is, is wel heel 

bijzonder. Samen zingen, samen eten en drinken, luisteren naar een mooi Kerstverhaal voordat de vakantie begint! De 

oudervereniging zal als vanouds het kerstfeest extra glans geven door een hapje en een drankje. We denken hen daar nu al 

hartelijk voor! 

 

Namens alle juffen en meneren willen we u danken voor uw bijdrage in het afgelopen kalenderjaar. We wensen u en uw 

kinderen alle goeds toe voor 2017 en we hopen ieder weer in goede gezondheid te zien op maandag 9 januari 2017!! 

Beste ouders, verzorgers, 
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Ik wens u allen een mooi Kerstfeest toe! 

Met vriendelijke groet,  

Gerald Hilgersom  
Directeur Basisschool De Griffioen 

Algemeen: 

 Bedankt voor alle creatieve hulp tijdens de creamiddag op dinsdag 13 december. Wat zijn er toch mooie knutsels 
gemaakt. 

 Kirsty, Vincent en Sjoerd nemen afscheid van hun stageklas. We wensen jullie veel succes met de verdere stage! 

 Wij wensen iedereen een fijne kerstvakantie met gezellige dagen en alle goeds voor 2017. 
 

 
 Na de kerstvakantie zal het gymrooster wijzigen; zie bijgevoegd rooster voor de nieuwe dagen en tijden.  

 Geniet van een fijne vakantie. Rust lekker uit en niet vergeten af en toe gezellig onder de kerstboom een boekje te lezen. 
 

 
 Het schaatsen dinsdag was een groot succes. Super dat er zoveel opa's, oma's en ouders kwamen kijken en spontaan 

meehielpen.  

 Na de vakantie starten we met een nieuw thema van taal 'nodig' (denk aan: ik ga op reis en heb nodig .....). 

 Met spelling zijn we flink aan het oefenen met het klankgroepenwoord. Dit wordt in 4 vaste stappen geoefend.  

 Stap 1 is het verdelen in klankgroepen (bijvoorbeeld slapen, de klankgroep is slaa, dat is een lange klank, je 
neemt een stukje van de aa weg).  

 Stap 2 is het bepalen van de laatste klank (bijvoorbeeld stoppen, de laatste klankgroep is sto, dat is een korte 
klank, dan schrijf je de p dubbel).  

 Stap 3 is het bepalen van de groep (bijvoorbeeld reizen, de klankgroep is rei, dat is een tweetekenklank, dan 
schrijf ik het woord zoals ik het hoor).  

 Stap 4 is bepalen wat je moet doen (bijvoorbeeld sprinten, de klankgroep is sprin, de laatste klank is een n, dat 
is een medeklinker, dan schrijf ik het woord zoals ik het hoor). 

 Ook zijn we al gestart met de woordsoort 'werkwoord'. Het werkwoord zegt wat een mens, dier of ding doet of wat er 
gebeurt.  

 Wij wensen iedereen vanuit de groepen 4 een topvakantie! Geniet ervan samen en wij zien de kinderen graag weer 
lekker uitgerust in 2017 terug op school!  

 

 
We hebben deze weken nog hard gewerkt in groep 5: 

 We leren met spelling het 's woord en verkleinwoorden op -etje. Daarnaast de persoonsvorm en de verleden en 
tegenwoordige tijd. Met taal starten we met het thema "dierentuin".  

 Blijf thuis de tafels en de klok goed oefenen! 

 Na de kerstvakantie zijn er gewijzigde gymtijden (zie bijgevoegd gymrooster).  

 Tot slot... Alle goeds voor 2017 toegewenst! Met veel sport-, speel-, dans-, leer-, knutsel-, teken-, zing- en 
muziekplezier met je vriendjes en vriendinnetjes op school en thuis. Fijne kerstvakantie!  
 

 
 Na de vakantie gaan we beginnen met de boekbesprekingen en krijgen alle leerlingen daaromtrent informatie over. Ze 

kunnen alvast een mooi boek uitkiezen en lekker gaan lezen. 

 We willen alle ouders hartelijk danken voor het vervoeren van onze leerlingen naar het Chassé Theater. Het was 
een leerzaam bezoek. 

 Het schaatsen met alle groepen 6 was weer een succes. We danken de organisatie voor hun uitnodiging. 

 De Kerstvakantie staat voor de deur; lekker uitrusten, schaatsen, oliebollen eten en misschien 
wel......................sneeuwballen gooien. Fijne Feestdagen! 

Groep 1-2 en 2+ 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 
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 Na de vakantie starten we met een nieuw gymrooster; Groep 7a en 7c gymmen voortaan op woensdag van 10.30u tot 

12.00u. Groep 7b op maandag van 10.30u tot 12.00u.  

 Na de vakantie gaan we de boekbesprekingen inplannen. Misschien verstandig om in de vakantie alvast een leuk boek 
te lezen.  

 Wij wensen jullie fijne kerstdagen en alvast een heel gelukkig 2017! 

 
 Donderdag 12 januari zijn de algemene informatieavonden met betrekking tot het voorgezet onderwijs. Inloop 19.15 

uur. We starten de avond om 19.30 uur. 

 We wensen iedereen fijne feestdagen en geniet van de welverdiende vakantie. 

 
Dankzij uw ouderbijdrage hebben de kinderen in de eerste helft van dit schooljaar een mooi jubileumfeest, een fijne 
sinterklaasviering met o.a. klassencadeaus en een warm kerstfeest gehad. Hartelijk dank daarvoor.  
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en leerzaam 2017! 

 

Beste ouders/verzorgers, 

De Raad van Toezicht wil jullie informeren over het feit dat de voorzitter van het College van 
Bestuur, Frank van Esch, INOS per 1 januari 2017 gaat verlaten. Dit besluit is door de Raad van 
Toezicht in overleg met Frank genomen. Als gevolg van de ontstane financiële problemen en de 
oorzaken hiervan heeft Frank zich - gedurende een time out - in de afgelopen periode bezonnen op 
zijn positie en rol hierin. Tegelijkertijd hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de Raad van 
Toezicht en Frank. We zijn het eens geworden dat Frank gezien de ontstane situatie bij INOS op dit 
moment niet de juiste persoon is om van INOS weer een (financieel) gezonde organisatie te maken. 

De Raad van Toezicht wil Frank bedanken voor zijn inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van INOS 
de afgelopen jaren en hem voor de toekomst veel succes wensen. Een persoonlijk bericht van Frank 
is tevens bijgevoegd. 

 Met vriendelijke groet,  

  

Gerrit van der Burg, 

Voorzitter RvT INOS 

  

 Persoonlijk bericht over vertrek 

Beste ouders/verzorgers, 

In de afgelopen maanden is duidelijk geworden dat INOS in financiële problemen is gekomen, 
waardoor stevige bezuinigingen op korte termijn onvermijdelijk zijn. Omdat ik me als bestuurder 
verantwoordelijk voel voor deze ontstane situatie, heb ik mij de afgelopen periode bezonnen op 
mijn positie en mijn rol hierin. 

  

Groep 7 

Groep 8 

Ouderraadpraat   

Bericht College van bestuur  
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Hoe betrokken ik mij ook voel, alles overwegende hebben de Raad van Toezicht en ik het besluit 
genomen om afscheid te nemen en zal ik INOS per 1 januari 2017 verlaten.  

Op dit moment is de eerste prioriteit om INOS weer (financieel) gezond te maken. Ik vind mij daar 
op dit moment niet de juiste persoon voor. 

In de afgelopen negen jaar heb ik met veel mensen binnen en buiten INOS mogen samenwerken. Via 
deze mail wil ik iedereen van harte bedanken voor de persoonlijke ontmoetingen en hun 
betrokkenheid, inzet en collegialiteit. Daar kijk ik met veel voldoening en dankbaarheid op terug. 

Ik betreur de situatie waarin INOS zich nu bevindt en leef mee met alle collega’s die getroffen 
worden door de bezuinigingen. Ik gun INOS van harte dat ze snel weer de financieel gezonde 
organisatie wordt, die zij altijd is geweest. Het ga jullie goed. 

Frank van Esch 

 
- Gymrooster. Let op: na de kerstvakantie gaat dit rooster in.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Bijlage(n)  
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  links  midden   

maandag groep leerkracht groep leerkracht groep  leerkracht 

9.00-9.45 5c Marise/Petra 5d Rozelijn/Annelies   

9.45-10.30 3a Hedy/Suzanne 3b Marysia/Yvonne   

10.30-11.15 7b Sabine 8d Sander   

11.15-12.00 7b Sabine 8d Sander   

       

13.15-14.00 6a Wilma/Sylvia 6b Monique/Gisela   

14.00-14.45 4b Irene 4c Geert   

14.45-15.30 5a Sonja/Lia 5b Bas   

       

dinsdag       

13.15-14.00 6d Karin B 6c Dick   

14.00-14.45 3c Astrid/Renate 3d Lisette/Esther   

14.45-15.30 4a Evelien/Renate 4d Amanda/Karin   

       

woensdag       

9.00-9.45 4c Geert 5b Bas   

9.45-10.30 4b Irene 5a Sonja/Lia   

10.30-11.15 7c Mariëtte/Inge 7a Irma   

11.15-12.00 7c Mariëtte/Inge 7a Irma   

       

donderdag       

13.15-14.00 6c Dick 4d Amanda/Karin   

14.00-14.45 4a Evelien/Renate 5d Rozelijn/Annelies    

14.45-15.30 5c Marise/Petra 3a/b/c/d spelles   

       

vrijdag       

13.15-14.00 6a Wilma 6d Karin B 6b Monique/Gisela 

14.00-14.45 8a Jordi 8b Nancy/Anouk 8c Ellen 

14.45-15.30 8a Jordi 8b Nancy/Anouk 8c Ellen 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


