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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  

  

We kunnen er op geen enkele manier omheen; Sinterklaas is weer in het land. De Goedheiligman is op allerlei manieren 
aanwezig in de groepen. De kleuters vertellen iedere dag over Sinterklaas, er worden sommetjes gemaakt met kruidnoten en 
andere traktaties. We horen over de avonturen van de Pieten die ’s-avonds over de daken lopen en op tal van plekken in ons 
dorp traktaties en kleine cadeautjes achterlaten. Bijzondere activiteit morgen is de Pietenspeurtocht. Volgende week donderdag 
mogen de kinderen van de groepen 1 tot en met 5 een schoentje komen zetten van 17.00 tot 17.30 uur. In pyjama zingen de 
kinderen dan Sinterklaasliedjes in de klas. We hopen dat Sinterklaas iedereen op 5 december bezoekt en dat de Pieten hun 
kunsten overal kunnen laten zien. 

Op Basisschool de Griffioen ontvangen de achtste groepers maandag hun eerste rapport. Dit rapport vormt een van de 
uitgangspunten voor de gesprekken met ouders over de keuze van het voortgezet onderwijs. Het lijkt nog heel ver weg, maar nu 
al moeten onze achtste groepers zich gaan oriënteren op de schoolkeuze. De toetsen die aan het eind van groep 7 zijn 
afgenomen zijn een eerste indicatie geweest. De werkperiode vanaf augustus is daarbij ook een indicatie. Leerlingen laten 
zichzelf zien in het werk bij toetsen en overhoringen. Ook de resultaten van het dagelijkse werk geven een beeld. Wordt er meer 
of minder nauwkeurig gewerkt? Hoe wordt het werken in een vrije werkperiode georganiseerd? Ook vanuit de wijze van 
samenwerken en de werkhouding valt er veel te leren. In eerste instantie is de keuze van kind en ouders van belang. Daarnaast 
telt het voorlopig advies van de basisschool. We willen ouders en kinderen graag enthousiasmeren om de open dagen op de 
Scholen voor Voortgezet Onderwijs te bezoeken. We hebben er op onze school al een beetje van mogen proeven in de 
Voortgezet Onderwijs-week. Maar de oriëntatie gaat de komende tijd verder, we wensen ieder veel succes bij de uiteindelijke 
keuze van de school in januari/februari! Ten overvloede meld ik hier nogmaals dat de CITO-Eindtoets een heel andere rol speelt 
dan in het verleden, immers de CITO-Eindtoets wordt afgenomen op het moment dat de schoolkeuze al heeft plaatsgevonden. 

In de groepen 5 tot en met 8 wordt er op Basisschool De Griffioen geëxperimenteerd met een nieuwe werkwijze. Dit jaar 
worden er projecten uit de methode Topondernemers gedaan. Het aantal projecten waaraan gewerkt wordt, verschilt per 
groep. We zullen u in de loop van dit schooljaar op de hoogte brengen van de resultaten van dit jaar van deze werkwijze. Aan 
het eind van het schooljaar willen we een definitieve keuze maken en afspraken vastleggen voor de komende jaren. Natuurlijk 
blijft het niet bij alleen een methodekeuze, ook andere werkafspraken hangen ermee samen. Voorbeelden zijn spreekbeurten, 
werkstukken, topografiekennis, geschiedenisweetjes, het gebruik van een atlas en dergelijke. Al deze onderwerpen en 
werkvormen moeten een plaatsje gaan krijgen in het definitieve overzicht van afspraken over kennis, inzicht en vaardigheden 
welke geleerd moeten gaan worden op onze basisschool. 

We hebben u al eerder laten weten dat de kinderen op 6 december om 10.15 uur op school verwacht worden. De beide 
kinderopvangorganisaties (Kober en Bellefleur) houden daar ook rekening mee. De kinderen van Peutertuin ‘t Olifantje zijn wel 
de gehele ochtend welkom! U bekijkt dan zelf of uw kind in staat is deze ochtend volledig mee te maken. 

Vol verwachting gaan we de komende week in, de spanning stijgt voor alle kinderen.  1 december is een bijzondere dag wanneer 
de kinderen van de groepen 1 tot en met 5 om 17.00 uur, als het donker is, weer allemaal naar school toe komen. Papa’s en 
mama’s blijven dan niet in de klas, maar komen de kinderen een half uur later weer ophalen! Ook de leerlingen van de groepen 
6 tot en met 8 zijn al flink bezig met hun surprises. Al met al wens ik ieder een fijne voorbereidingstijd voor het bijzondere 
kinderfeest! 

Met vriendelijke groet,  
Gerald Hilgersom  
Directeur Basisschool De Griffioen 

Beste ouders, verzorgers, 
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sssssstsssssstssssstsssssstsssssstssssstsssssstsssssstssssst 
Een belangrijk bericht voor alle ouders van groep 1 t/m 5,  

 Vrijdag 25 november mogen alle kinderen, heel de dag 

verkleed naar school komen als Sint of Piet!!  

 Donderdag 1 december hebben we een Heerlijk avondje in iedere groep, 

van 17:00 tot 17:30 uur. Gedurende dit half uur gaan de kinderen met de juf / meneer hun schoen zetten, liedjes 

zingen en/of naar een verhaal luisteren. 

De kinderen mogen deze avond in hun pyjama naar school komen en een schoen meenemen om op school te 

zetten!! 

 Maandag 5 december mogen alle kinderen verkleed naar school komen en moeten alle kinderen 

van groep 3, 4 en 5 hun gymschoenen mee naar school nemen i.v.m. een pietengym in de Drie Linden!!  

sssssstsssssstssssstsssssstsssssstssssstsssssstsssssstssssst 

 

 
Algemeen: 

- We zijn allemaal heerlijk aan het spelen en werken in de klassen. Wat een gezellige, sfeervolle maar ook spannende 
periode. Zou het allemaal wel goed gaan komen met de pakjes voor pakjesavond en de taart voor Sinterklaas? We gaan 
Wellespiet toch maar een handje helpen met het bakken! 

- Alle kinderen mogen op vrijdag 25 november en maandag 5 december verkleed naar 
school komen als Sint of Piet!!  

- Donderdag 1 december is er een heerlijk avondje, van 17:00 tot 17:30 uur in de eigen klas. 
We zullen in dit half uurtje onze (gym)schoen gaan zetten, liedjes zingen en/of een verhaal 
voorlezen. Alle kinderen mogen deze avond in hun pyjama naar school komen. Wij hebben 
er zin in! 

- Dinsdag 6 december verwachten we alle kinderen om 10.15 uur op school. De kinderen mogen deze ochtend een 
(klein) sinterklaascadeautje mee naar school nemen!  

 
 Wat een gezellige tijd. We zijn druk bezig met het helpen van WellesPiet bij het bakken van een lekkere taart. 

 Afgelopen week zijn we met lijn 3 begonnen met alweer het vierde thema "Op Wielen". We leren 
uiteraard nieuwe letters, maar ook praten we over allerlei voertuigen op wielen en vooral hulpvoertuigen 
zoals de brandweerauto, ambulance en politiewagen. 

 Met rekenen zijn we druk bezig met getallen splitsen en zijn we ook begonnen met het rekenen met geld.  
 

 
 Het nieuwe thema van taal is 'klein'. We hebben het over kleine en jonge dieren gehad. Woorden van het thema komen 

binnenkort mee naar huis zodat jullie thuis ook over het thema kunnen meepraten. 

 Met spelling hebben we categorie 5, de eel-woorden (je schrijft 'eel' bij geel); categorie 6 'aai-ooi-oei-woord (je schrijft 
'knoeien' je hoort de 'j' maar je schrijft de 'i'). Bij categorie 7 leren we het 'eeuw-ieuw-woord' zoals bij nieuwe maar je 
let op de 'u'. Als laatste zijn we nu bezig met de ‘samenstelling’ zoals schoolplein en autoband, twee woorden die 
samen 1 woord vormen.  

 De drie dansworkshops in het kader van sprookjes zitten er weer op. Wat hebben de kinderen genoten!  
 
 

Groep 1-2 en 2+ 

Groep 3  

Groep 4 
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 Vrijdagmiddag 25 november lopen we een heuse Pieten speurtocht door de wijk. 's Morgens bakken we, net als heuse 

bak-pieten, cakejes. Dankjewel bak-ouders voor het afbakken van de cakejes. We gaan ervan smullen! 

 Daarnaast wordt er hard gewerkt in de groepen 5. Met taal zijn we bezig met het thema; "Eskimo's." 

 We zijn met rekenen volop bezig met de digitale en de analoge klok. Ook maken we steeds vaker 
deelsommen. We blijven de tafeltjes oefenen. Wie weet mag jij binnenkort naar meneer Gerald voor je 
tafeltjes diploma... 

 Ook oefenen we verhaaltjes sommen. Bijvoorbeeld; Rob koopt een voetbal voor 25 euro. Hij krijgt 8 euro korting. Wat 
moet hij voor de bal betalen? 

 Bij spelling behandelen we de klankgroepen woorden van de A lijst bijvoorbeeld; japon, kameel. En het kilo woord, 
bijvoorbeeld; liter, rivier. Ook hebben we het bijvoeglijk naamwoord al geleerd, naast het werkwoord, zelfstandig 
naamwoord en lidwoord. 

 Wij wensen jullie een fijne Sinterklaastijd toe!  

 
 Herhaalde oproep! We komen nog best veel ouders tekort voor vervoer naar het Chassé. Ouders mogen bij de 

rondleiding aanwezig zijn: 

 Groep 6A gaat op maandag 12 december van 9.00 tot 10.30 uur. We vertrekken dan om 8.30 uur vanaf school. 

 Groep 6B gaat op maandag 12 december van 10.30 tot 12.00 uur. Let op: De pauze van deze kinderen verschuift dan 
van 12.30-13.30 uur. Zij hoeven dan pas weer om 13.30 uur op school aanwezig te zijn! 

 Groep 6C gaat op maandag 12 december van 13.30 tot 15.00 uur. We vertrekken dan om 13.00 uur vanaf school. 

 De ouders van groep 6D hebben al een aparte brief gekregen. Zij gaan as. maandag. 

 In groep 6B is vanaf maandag 28 november 4 weken een stagiaire van Pabo Breda in de groep. Wij heten 
Tom welkom en wensen hem een leerzame periode toe. Hij is inmiddels al 3 dinsdagen geweest om 
kennis te maken. 

 De kinderen zijn al hard aan het knutselen voor hun surprise en het maken van hun gedicht. Leuk om te 
horen hoe enthousiast ze erover zijn! De kinderen mogen hun surprise op maandagochtend 5 december 
mee naar school nemen in een plastic zak, met hierop de naam van het kind waarvoor de surprise is.  

 
Geen nieuws  

 
De tijd van Sinterklaas is weer aangebroken.  

Veel kinderen hebben tot 5 december de nodige tijd in hun surprise gestoken.  
Kijk bij het maken over een schouder mee.  

Dat houdt de Sint tevree.  

 
Maandag krijgen de kinderen hun eerste rapport van dit jaar.  

Maar dan zijn ze nog niet klaar.  
Later in de week volgen de voorlopige adviezen.   

Dat maakt het makkelijker om een juiste school te kiezen. 

 
Na zes wedstrijden gespeeld te hebben is het nu tijd voor de winterstop. De laatste twee wedstrijden zijn 
overtuigend gewonnen. De uitwedstrijd tegen basisschool Effen werd met 3-23 gewonnen en de "Derby van 
Prinsenbeek" tegen De Horizon werd met maar liefst 3-28 gewonnen. Namens de complete begeleiding willen 
wij alle spelers en supporters bedanken voor de steun tijdens de wedstrijden. Na een welverdiende 
winterstop zijn we in maart weer terug!  

 
 

Groep 5 

Groep 6 

Groep 7 

Groep 8 

Nac Junior Streetleague  
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Beste ouders, 

In de laatste nieuwsbrief stond vermeld dat de kinderen verschillende traktaties ontvangen in de periode dat de Sint in het land 

is. De eerste traktatie hebben ze al gehad. Op 25 november ontvangen de groepen 6,7 en 8 taai taai en de groepen 1 t/m 5 gaan 

cakejes bakken, verder worden er op 5 december pepernoten uitgedeeld door de pieten. Een foto van de ingrediënten treft u 

bijgaand aan zodat u aan de leerkracht door kunt geven of uw kind dit wel of niet mag. Naast het meel wordt voor de cakejes 

ook boter, suiker, melk, eieren en speculaaskruiden gebruikt. 

 

Indien uw kind dit niet mag hebben, vragen wij u om zelf voor een alternatief te zorgen. 

 

Heeft u nog vragen, dan vernemen wij dat graag.  

 

 

    
        

taai taai     pepernoten 

 

    
cake meel koek- en speculaaskruiden (94% specerijen (kaneel, koriander, nootmuskaat, kruidnagel, gember, 

kardemom), sinaasappelschillen 

 

 
 Beste ouders van kinderen met een allergie,  

Met de feestdagen in het vooruitzicht weten we dat er ook op school regelmatig traktaties 
uitgedeeld worden. Wij willen u vragen om voor uw kind een trommeltje in de klas te zetten 
met traktaties die uw kind mag hebben. Dit trommeltje zal het hele schooljaar op school 
blijven, zodat er altijd iets voor uw kind aanwezig is en hij/zij dus gezellig mee kan doen met de 
andere kinderen.  

Bericht voor alle ouders van kinderen met een voedselallergie 

Voedselallergie & traktaties 
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Al vele betalingen hebben wij mogen ontvangen waarvoor hartelijk dank! 
Diverse mensen hebben echter het oude bedrag van 20 euro overgemaakt. Nogmaals willen wij benadrukken dat dit schooljaar 
de ouderbijdrage is verlaagd naar €18,-. 
Indien u het teveel betaalde bedrag teruggestort wenst te krijgen dan kunt u een e-mail sturen naar 
kbsdegriffioen_ouderraad@inos.nl 
 

 
 

 
Belle Fleur  

 

NU OP WOENSDAG BSO OPVANG! 
Graag laten wij u hierbij weten dat we in Prinsenbeek een zeer uitgebreide BSO-locatie hebben waar we vanaf 
heden óók op woensdagmiddag, opvang verzorgen voor de schoolgaande kinderen van Prinsenbeek en 
omstreken. Deze ‘Club van Belle Fleur’ biedt enorm veel bijzondere, creatieve en/of sportieve activiteiten, 
waaronder: 

 
 
Uiteraard kunnen de kindjes ook ‘gewoon’ heerlijk vrij spelen bij de ‘Club van Belle Fleur’! Niets moet, alles mag en kan!! 
 
Als uw interesse gewekt is kunt u voor meer informatie contact opnemen met ons kantoor en vragen naar Rachel Bode/ 
Suzanne Gons via 076-5 41 03 28 of via email adres planning@bellefleur.nl. 
 
Bent u al gelijk enthousiast en wilt u uw kind(eren) bij ons inschrijven? Dan kan! Via onze website www.bellefleur.nl/inschrijven 
kunt u klikken op ‘BSO’ en uw wensen aan ons kenbaar maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kindercentrum Belle Fleur  
 

Parochie 
Tijdens de Adventsperiode hebben we weer een leuk aansprekend project voor alle kinderen, groot en klein. Dit jaar brengen we 
“Goed nieuws aan de Koning”.   
 
27 november, 9.30 uur: Gezinsviering 
4 december, 9.30 uur: Kindernevendienst 
11 december, 9.30 uur: Kindernevendienst 
18 december, 9.30 uur: Kindernevendienst 
 
Tijdens de vieringen van 4, 11 en 18 december komt De Koning op bezoek, we zingen het adventsliedje en maken een knutsel. 
Alle kinderen zijn van harte welkom! 
Voor de allerkleinsten is er speelgoed aanwezig en je vader, moeder, opa of oma mag altijd meekomen.  

Ouderraadpraat     

Overige informatie  
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Typ-inn Opleidingen Prinsenbeek 

 
CURSUS TOETSENBORDVAARDIGHEID 

VOLGENS HET TIENVINGERSYSTEEM 

BLINDSCHRIJVEN 

 

 

 
Wat: Leren typen op de computer 

volgens het tienvingersysteem 

blindschrijven, inclusief het 

aanleren van het toetsenbord, 

het schrijven en juist indelen van 

een brief en rapport, en de 

basisbeginselen van Word. 

 

Voor wie: Leerlingen vanaf 10 jaar 

(basisonderwijs groep 6, 7 en 8) 

ter voorbereiding op het 

voortgezet onderwijs. 

 

Voordelen: Tijdsbesparing, gemak, kennis 

toetsenbord en computer, 

zelfstandig werken,  juiste 

typehouding en leren plannen van 

huiswerk.  

 

Wanneer: De cursus start twee keer per 

jaar; bij aanvang van het nieuwe 

schooljaar in september en na de 

kerstvakantie in januari. De 

eerstvolgende cursus start in 

januari 2017 twee weken na de 

kerstvakantie. Vervolgens start 

de cursus weer na de 

zomervakantie,  september 2017.  

 

Lessen: Totaal tien. De lessen zijn in 

principe eens in de twee weken en 

altijd tijdens schoolweken. Een 

les duurt 1.15 uur. 

De laatste les bestaat uit het 

afnemen van een toets, waarbij 

een erkend diploma behaald kan 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag: Maandag, dinsdag en donderdag.   

 

Tijd:  Maandag, dinsdag en donderdag 

van 16.00 tot 17.15 uur. 

Maandag, dinsdag en donderdag 

van 18.45 tot 20.00 uur. 

 

Plaats: De Lind 18 in Prinsenbeek. 

 

Grootte: Maximaal acht leerlingen per 

groep. 

 

Kosten: € 200,00 inclusief lesmateriaal 

en toets. 

 

Kijk voor nadere informatie of inschrijving op 

www.typ-inn.nl of bel met Irma Hurks,  

telefoon 06 – 162 562 76. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Irma Hurks, 

gediplomeerd docent 

toetsenbordvaardigheid 

 

 

Typ-inn Opleidingen  

De Lind 18 

4841 KC  PRINSENBEEK  

telefoon 06 – 162 562 76 

e-mail info@typ-inn.nl 

www.typ-inn.nl  
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