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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  

 
Het zonnetje schijnt, de natuur doet erg haar best om het lente te laten zijn en op Basisschool De Griffioen genieten de 
leerlingen van het lekkere weer. Onze kleuters kunnen weer echt buitenspelen en rijden af en aan met de 
karren. Binnenkort krijgt onze zandbak de tweejaarlijkse opfrisbeurt en kunnen de kinderen weer in de 
zandbak spelen. Iedere twee jaar wordt de bovenste 50 centimeter weggegraven en komt er nieuw zand 
in de zandbak. De Griffioen heeft meegedaan aan de Nationale Rekendag op 22 maart. We weten daarom 
ook dat we het hebben over 4 x 7 x 0,5 m3 zand. In totaal dus 14 m3 zand en dat is dan weer 210 
kruiwagens met zand: Heel veel werk! 

Op de Nationale Rekendag hebben onze leerlingen gewerkt met meten, wegen en construeren. Er zijn meetkundige constructies 
gemaakt. We hebben verschillende maquettes en plattegronden op onze school gezien. De kleuters waren ook al bezig met 
meten door vergelijken en met het eigen lijf ervaren van getallen en getalrelaties. De kleuter konden stappen, springen, kruipen 
en gooien. Natuurlijk zijn we op gewone schooldagen veel met rekenen bezig, maar juist op de Nationale Rekendag doen we dat 
samen en met een gezamenlijk doel.  

Een wat lastig onderwerp zomaar in het schooljaar is dat de basisscholen in de regio maar heel erg moeilijk aan vervangers 
kunnen komen. Leswerk, de organisatie die voor de basisscholen in West-Brabant de vervangingen regelt, heeft een groot tekort 
aan beschikbare mensen. U zult het ongetwijfeld al eerder van uw zoon of dochter hebben gehoord! In het vorige schooljaar kon 
er ongeveer 94% voorzien worden in vervanging bij ziekte van de eigen leerkracht. In de afgelopen twee weken hebben we 3 
dagen gehad waarin we een tekort aan vervangers hadden en moesten voorzien in noodoplossingen. Noodoplossingen zijn dan 
bijvoorbeeld dat een onderwijsondersteuner of intern begeleider het eigen werk laat liggen en een klas overneemt. Een 
noodoplossing is ook dat we een klas opsplitsen en dat de leerlingen van die groep worden verdeeld over de andere groepen. 
‘Dat is niet goed’, zult u zeggen, maar we zitten op onze school, op andere basisscholen, echt met de handen in het haar. 
Verschillende basisscholen zijn al overgegaan tot het naar huis sturen van leerlingen bij ziekte van leerkrachten. Wij hebben de 
komende week ook met Kober overleg over mogelijkheden in de opvang van leerlingen. Wanneer u zelf een 
onderwijsaantekening heeft: U kunt zich aanmelden bij Leswerk, onze vervangingsorganisatie…….…op veel basisscholen bent u 
van harte welkom!  

Op Basisschool De Griffioen stond de afgelopen periode vooral in het teken van het bezoek van de Onderwijsinspectie. Na ruim 
4 jaar moesten wij laten zien wat we geleerd hadden sinds het vorige bezoek. De inspecteurs hebben in twee dagen tijd 12 
groepen bezocht, met ouders, leerlingen en met leraren gesproken over schoolbeleid, over tevredenheid, over lestijden en 
andere kwesties. Er is gesproken met de intern begeleiders, dossiers zijn binnenste buiten gekeerd en er is gesproken met de 
schooldirecteur. Al met al een stevig kwaliteitsonderzoek. Het onderzoek was wat uitgebreider omdat het schoolbezoek door de 
onderwijsinspectie gebruikt wordt in het Jaarverslag 2016/2017. We zullen de komende maand de resultaten 
ontvangen en zullen deze natuurlijk ook met ouders delen.   

In de aanbevelingen voor De Griffioen komt naar voren dat we onze visie nader moeten bepalen. Een degelijke 
onderwijsvisie vormt immers de basis voor verdere ontwikkelingen. Een wat scherpere prioritering in de 
ontwikkelplannen is ook een duidelijk aandachtspunt. Na jaren van hard werken in schoolbeleid zijn we daar nu 
ook echt aan toe. Daarnaast gaat er heel veel goed op onze school. De onderwijsinspectie: “De sociale veiligheid van de 
leerlingen is prima op niveau. De werkwijze volgens KiVa biedt steun in het handelen. Het pedagogisch klimaat is uitstekend. De 
leerlingen leren van en met elkaar, maar de leraar blijft de spil in de organisatie van het leren. De leerresultaten zijn schoolbreed 
prima op orde. De kwaliteitscultuur binnen de school, binnen het team is uitstekend. De werkwijze met de didactische 
werkgroepen en de interactie met de vierjarendoelen in het schoolplan verloopt planmatig en in goed overleg. Binnen De 
Griffioen is er ruimte voor experimenteren (zoals nu met wereldverkenning). Op De Griffioen zijn leraren gezamenlijk bezig met 
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het ontwikkelen van het leren (samen werken, samen leren).” Al met al een mooie basis om samen op door te ontwikkelen. Het 
eindoordeel is samen te vatten in 6x een voldoende en 4x een goed als oordeel. Eindoordeel, volgens de nieuwe criteria van de 
inspectie, is ‘goed’. U begrijpt dat de juffen & meneren, de coördinatoren, de intern begeleiders, de directeur en ook Nicole van 
Son (College van Bestuur van INOS) stonden te glimmen van trots over dit bijzondere inspectieresultaat.   
Dit was vorige week een mooie opsteker voor ons team! We zullen u op de hoogte houden van de uitwerking van dit 
inspectieresultaat. U weet dat de Inspectie ons goed volgt. Komende woensdag (29 maart) zijn alle leerlingen vrij. Op deze dag 
werkt het team van De Griffioen weer verder aan schoolontwikkeling. 

Met vriendelijke groet, 

Gerald Hilgersom 
Directeur Basisschool De Griffioen  

 
Algemeen:  

 Op woensdag 15 maart hebben wij een gezellige juffendag gehad. Wij willen hier iedereen voor bedanken!  

 De musicaluitvoeringen zijn op de volgende data. U ontvangt nog een mail met info omtrent de rollen en kleding en er 
volgt nog een officiële uitnodiging. De tijden zijn voor alle uitvoeringen hetzelfde. Aanvang 9. 30u - einde 10:30u. 

o 1-2A en 1-2B: dinsdag 11 april  
o 1-2E en 2+: woensdag 12 april  
o 1-2C en 1-2D: donderdag 13 april.  

 Woensdag 29 maart zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag. 

 Dinsdag 11 en woensdag 12 april zijn er ouderavonden voor groep 1. U krijgt een uitnodiging om online in te schrijven.  
 

 1-2A (juf Bianca & juf Lieke) en 1/2B (juf Esther): Wij willen alle ouders bedanken die hebben gereden naar het Chassé.  

 2+ (juf Marjolein & juf Paulien): Wij bedanken Pathé Breda voor het bezoek en ook de ouders die ons hebben gebracht 
en begeleid. 

 
 We zijn druk bezig met het thema "de schat".  Vrijdagmiddag (morgen) hebben we een dans- en drama middag rondom 

dit thema. De gymlessen van groep 3c en 3d vervallen hierdoor. 

 Bij rekenen zijn we druk bezig met klokkijken. Niet alleen hoe laat het is (hele uren), maar ook hoe lang het duurt 
tussen 2 tijdstippen. 

 Afgelopen woensdag hadden we de Grote Rekendag. In groep 3 is heel wat afgerekend in de vorm van spelletjes en 
door jezelf op allerlei manieren te meten. 

 Binnenkort is het weer Seefweek. Op woensdagochtend 5 april gaan wij met de groepen de omgeving van de school 
verkennen aan de hand van een speurtocht. Per groep zoeken we 4 ouders om te begeleiden. Opgeven bij de leerkracht 
van uw zoon/dochter. 

o Groep 3a start om 09.00 uur 
o Groep 3b start om 09.15 uur 
o Groep 3c start om 09.30 uur 
o Groep 3d start om 09.45 uur  

 Hulpouders 5 minuten voor aanvang in klas aanwezig svp.  

 
 Met spelling hebben we het gehad over zelfstandig naamwoord en het lidwoord. Het zelfstandig naamwoord is een 

woord voor een mens, dier of ding. Je kunt er een lidwoord voor zetten. Het lidwoord hoort bij een zelfstandig 
naamwoord. Het staat voor het zelfstandig naamwoord. De lidwoorden zijn de, het en een. 

 De grote Rekendag was superleuk en leerzaam. Het verkennen van de getallen van de wereld hebben we in veel leuke 
spelvormen gedaan. Daarnaast was er ook ruimte voor onderzoekjes zoals dingen meten. 

 Dinsdagmiddag 4 april hebben we, in het kader van de Seefweek, een fietsparcours. Kom deze middag dus allemaal op 
de fiets naar school!  

 

Groep 1-2 en 2+ 

Groep 3  

Groep 4 
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 Morgenmiddag (24 maart) hebben we met de hele school een creamiddag. Nu hoeft creativiteit natuurlijk niet altijd 

knutselen te betekenen. Vrijdag gaan we dan dus ook iets heel anders doen. We verklappen nog niet wat, maar we 
gaan wel terug in de tijd van de media. 

 Met spelling zijn we hard aan het oefenen op de voltooide tijd, het hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord. 

 Blijf thuis goed oefenen met de tafeltjes, ook als je je tafeldiploma al hebt. Daarnaast is het ook belangrijk om te blijven 
oefenen met de klok; van digitaal naar analoog en andersom.  

 In alle groepen 5 is deze week een verteller op bezoek geweest om een verhaal over dieren te vertellen. 

 In de week van 3 t/m 7 april hebben we op school weer een SEEF week omtrent verkeer. We gaan het 
in die week over verkeer in & om de wijk hebben. Op vrijdagmiddag 7 april hebben we met groep 5 
een fietsvaardigheidsparcours. Indien mogelijk willen we dan ook aan alle kinderen vragen om hun 
fiets mee te nemen.  

 
 U ontvangt binnenkort een mail over het verkeersexamen. Vanaf april krijgen de kinderen een fietsroute mee om te 

oefenen.  

 Wat fijn dat er weer voldoende ouders zich hebben aangemeld om ons te begeleiden bij de Boomfeestdag! 

 
 Eva Koning uit groep 8a is weer een ronde verder in de competitie van de landelijke voorleeswedstrijd. In vorig bericht 

meldden wij al dat zij kampioene is van Breda en omstreken. Dit betekende dat zij provinciaal de 
strijd aan moest gaan met 64 deelnemers uit West-Brabant. Ook hier heeft Eva de jury overtuigd. 
Samen met 7 overige finalisten zal zij op vrijdag 7 april in de Verkade fabriek in Den Bosch in deze 
finale gaan strijden voor winst op provinciaal niveau. We wensen haar veel succes!  

 Op donderdag 30 maart is er de jaarlijkse klassenlunch. Alle kinderen blijven tussen de middag op 
school. En krijgen een gezonde maaltijd aangeboden. Het rooster verandert niet! 15.30 uur is de 
school uit. Waarom een klassenlunch? Er valt heel veel te kiezen in het enorme voedingsaanbod. Om kinderen te leren 
gezonde keuzes te maken heeft ‘Ik eet het beter’, in samenwerking met het Voedingscentrum en IVN, verschillende 
interactieve lesprogramma’s ontwikkeld. Daarmee ontdekken en ervaren kinderen op de basisschool wat gezonde 
producten doen voor hun lijf. Zo worden ze zich bewust van wat ze dagelijks eten & drinken en leren op een speelse 
manier om te kiezen voor gezond. 

 De eindmusical is bekend: ‘Monsterhit’ van Benny Vreden. Groep 8a (meneer Jordi) en groep 8d (meneer 
Sander) hebben hun uitvoering op dinsdag 4 juli en groep 8b (juf Nancy & juf Anouk) en groep 8c (juf Ellen) op 
donderdag 6 juli.  

 
Na een lange winterstop zijn we begonnen met de tweede seizoenshelft van de NAC Junior Streetleague. De eerste wedstrijd na 

de winterstop was een uitwedstrijd tegen de koploper, De Weerijs. Helaas was de tegenstander beter en verloren we met 11-0.  

Een week later hadden we weer een uitwedstrijd. Dit keer tegen de Parel, die sinds dit jaar een mooi nieuw kunstgrasveld 

hebben. Ook deze wedstrijd ging verloren, maar deze keer was het spannender. Het werd 5-4 voor de Parel. Belangrijker is dat 

we voor beide wedstrijden wel alle bonuspunten hebben gepakt, waardoor we in de stand blijven meedoen. 

Resterend programma:  

 28 maart Ons SBO (thuis) 

 4 april De Eerste Rith (uit) 

 11 april Effen (thuis) 

 18 april De Horizon (uit) 

  

Groep 5 

Groep 7 

Groep 8 

Nac Junior Streetleague   
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In de week van 3 april hebben we weer een SEEF-week. Het thema is: “In en om de wijk”.  De volgende activiteiten worden in 

deze week georganiseerd: 

 Groepen 1-2 veilig oversteken met klaar-over. 

 Groepen 3 speurtocht door de wijk. 

 Groepen 4 fietsvaardigheid 

 Groepen 5 fietsvaardigheid 

 Groepen 6 verkeersbordenspeurtocht. 

 Groepen 7 verkeersexamen 

 Groepen 8 NS en dode hoek.  

Bij bepaalde activiteiten is uw hulp hard nodig. U krijgt dit te horen via de leerkracht van uw kind.  

  
Door: Kim Beekers 
 
Verborgen pesten  
Hallo allemaal nu ga ik jullie iets vertellen over verborgen pesten . 
Verborgen pesten is iets wat je niet ziet . 
Hier heb je een paar voorbeelden: buiten school, op social media, pesten via een telefoontje en dat waren ze.  
Meestal kunnen de juffen en meesters dat niet zien. 

   
Je kan het dan wel zeggen tegen je juf of meester. 
Dat werkt altijd om het te stoppen. 
Nu gaan we het even hebben over de kiva lessen in groep 6a   
We hebben al verschillende lessen gehad.   
Dus alsjeblieft: Stop met pesten!!! 

      

Door: Sofie van Tilburg 
 
Verborgen pesten          
Hallo, ik ga jullie wat vertellen over verborgen vormen van pesten. Er zijn veel vormen van pesten die ga ik jullie vertellen hier in 
mijn verhaal. Ik begin op school, de meeste kinderen pesten als de juffrouw/meester er niet bij is ze gebruiken geweld of 
bekvechten. Dat kan sommige kinderen heel pijn doen niet alleen op je lichaam maar ook in je hart. Dit hebben wij allemaal 
verteld in de klas. De juffrouw maakte groepjes. Toen moesten we verschillende vormen van pesten op schrijven. Ik vond het 
heel interessant. Daarna moesten we het gaan bespreken met de klas. Wij hadden: geweld, bekvechten, social media en met 
briefjes. Op briefjes schrijven de pesters meestal nare dingen over je zei onze juffrouw. GEWELD vind ik misschien wel het ergste 
voor wie niet weet wat GEWELD is: het elkaar pijn doen op je/jullie lichaam, maar natuurlijk ook in jouw hart. Het is helemaal 
geen fijn gevoel om gepest te worden. Meestal ga je dan denken of jij iets FOUT hebt gedaan of ga je je schuldig voelen!         

               
Dan gaan we verder met social media. Met social media is ook heel erg je stuurt appjes naar elkaar of mailtjes. Ze sturen naar 
elkaar stomme dingen. De pester vindt het leuk maar de gene die het slachtoffer is voelt zich niet fijn. De andere 2 komen nog 
wel voor in een ander verhaal. Onze klas (6a) werkt er ook aan, jullie klassen ook???          
 

SEEF   

KiVa ervaringen van de kinderen! 
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Door: Lindsy van Wees. 
 
Kiva lessen 
Kiva is een vak dat over pesten gaat. Kiva helpt er bij om pesten te stoppen. 
Er lopen elke dag twee juffen op het schoolplein met een Kiva hesje aan, die juffen kan je altijd om hulp vragen. In de klas heb je 
ook lessen over Kiva. Dat doe je 1 keer per week. 
Elk hoofdstuk heeft een andere titel bijvoorbeeld: Iedereen verdient respect of herkent pesten. We hebben er nu al 5 gehad het 
gaat super goed want iedereen is geintresseerd in Kiva. Iedereen van groep 6a pest niet, eigenlijk heel de griffioen niet. 
 

      
 
Stop met pesten!!! 
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