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8 december 2016 | nummer 7
Beste ouders, verzorgers,
We hebben afgelopen maandag een mooi Sinterklaasfeest mogen vieren op school. Dit feest begon al vorige week donderdag
toen de kinderen van de groepen 1 tot en met 5 in pyjama mochten komen zingen. Fijn dat vrijwel alle kinderen die avond
konden komen! Op 5 december was er voor Sinterklaas een mooie taart gemaakt. Meneer Bas kon deze taart op het schoolplein
aan alle kinderen laten zien. Het kaarsje werd aangestoken om het feest te kunnen beginnen en het bleek dat de hele taart
begon te roken. Met alle kinderen op het plein werd het een gevaarlijke situatie. De brandweer werd gebeld en er kwamen al
heel snel twee brandweerwagens aanrijden! Het bleek dat Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten op de wagens gesprongen was. Dit
betekende eind goed, al goed, het vuur in de taart ging eigenlijk vanzelf uit en Sinterklaas kwam op tijd op De Griffioen. Het
feest kon beginnen! Meneer Bas heette Sinterklaas van harte welkom en meneer Gerald mocht Sinterklaas de hand schudden.
Sinterklaas ging met zijn Zwarte Pieten over de rode loper naar binnen. Op deze feestdag werden alle groepen bezocht door de
pieten en werd er flink gestrooid! Sinterklaas kon op deze feestdag alle groepen 1 tot en met 5 bezoeken. De spanning van de
dag zorgde ervoor dat de kinderen echt moe thuiskwamen! We willen natuurlijk de Ouderraad van harte bedanken voor hun
inspanning. Er is een bijzonder plezierig verlopen Sinterklaasfeest georganiseerd!
Na de woensdag verschijnen er in de verschillende groepen voorzichtig steeds meer kerstbomen. De maand december is altijd
een heel drukke maand. Fijn is dat er in tegenstelling tot de afgelopen jaren niet twee schoolweken, maar drie schoolweken
tussen Sinterklaas en Kerstmis zitten. Tussen het afscheid van Sinterklaas en het begin van de voorbereiding van Kerst zitten
twee gewone werkdagen. Kerstbomen komen tevoorschijn, kerstballen worden opgezocht en de ramen worden versierd. Zo
verandert onze school in een gebouw waarin we gereed zijn voor een mooi kerstfeest!
We zullen in de komende weken natuurlijk hard doorwerken. Immers het gewone schoolleven gaat wel gewoon door. Op onze
school is sinds kort de Peutertuin (’t Olifantje) geopend. De leidsters Marie-José en Mariëlla begeleiden de kinderen op de
dinsdagen en donderdagen. Dansen, zingen, werken, samen fruit eten en natuurlijk de dagelijkse gymles zijn bijzondere
evenementen. De weg door de gangen naar de speelzaal lijkt voor de kinderen wel een wereldreis! We zien dat de kinderen
vrolijk en enthousiast aan het werk zijn! Ook het buitenspelen gaat op een plezierige wijze. De leidsters houden goed in de gaten
dat de kinderen voldoende speelruimte hebben en speelmateriaal kunnen kiezen. In de komende tijd zullen de kinderen uit de
Peutertuin ook samen met de kleuters het kerstfeest gaan vieren. We mogen dus zeggen, ook omdat de groep op beide dagen
bijna geheel vol zit, dat deze start een succes is.
De voorbereidingen voor de kerstviering zijn opgestart. Ook dit jaar zullen we weer gezamenlijk op de donderdagavond het
avondeten op school eten. Papa’s en mama’s is al gevraagd om iets lekkers klaar te maken voor de groep. De kinderen zijn die
dag om 14.30u uit en worden om 17.00u weer op school verwacht voor de Kerstviering. Meer informatie over deze viering heeft
u afgelopen dinsdag in de Kerstbrief ontvangen.
Voor de kerstvakantie zullen we nog aan verschillende buitenschoolse activiteiten deelnemen. We gaan schaatsen bij
WinterWonderBeek en verschillende groepen gaan naar de opbouw van de kerststal in de kerk kijken. Verschillende trotse opa’s
zijn daar aan het bouwen om de stal, zoals ieder jaar, mooi te maken als nooit tevoren! Kinderen bewust maken van
samenspelen en samenwerken gebeurt in Prinsenbeek, zoals u weet, heel bewust. Immers: Samen kunnen we het maken!
Ik wens u allen een fijne voorbereiding van het Kerstfeest toe.
Met vriendelijke groet,
Gerald Hilgersom
Directeur Basisschool De Griffioen
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Komt dat zien…!
Zondag 18 december is er een Kerst-expositie in Museum de Rijf; van 13.30 tot 16.30 uur kunt u hier werk bewonderen wat de
leerlingen tijdens de crea-middag gemaakt hebben (ongeveer 5 werkjes per klas). Komt dat zien! Thema is: Een schitterende
Kerst! Gratis toegang.

Groep 1-2 en 2+
Algemeen:


Wat hebben we allemaal genoten van een heerlijk Sinterklaasfeest. We zijn nu weer rustig gestart met thema Kerst.
Alle kinderen mogen een glazen potje met waxinelichtje mee naar school nemen. Dit gaan we gebruiken bij de
kerstviering op donderdag 22 december.



1-2C (juf Ineke & juf Astrid): Zouden alle kinderen een envelop en een postzegel mee naar school kunnen
nemen?
1-2D (juf Maud & juf Annemarie): Wie zou ons willen helpen bij de creamiddag a.s. dinsdagmiddag (13 december)?
Graag opgeven bij de leerkracht.
1-2E (juf Monique & juf Angela): Wie zou ons willen helpen bij de creamiddag a.s. dinsdagmiddag (13 december)? Graag
opgeven bij de leerkracht.




Groep 3



We hebben al heel wat letters geleerd en de meeste kinderen lezen fanatiek hun biebboekjes thuis. Het streven is om
minimaal 1 boekje per week te lezen. En niet vergeten hardop zingend te lezen.
Dinsdag 13 december hebben we een kerstknutselcircuit. Alle kinderen hebben hiervoor een deksel van een
schoenendoos nodig. Ook zijn we op zoek naar kurken en kleine restjes stof.

Groep 4







Het Sinterklaasfeest was weer een groot succes. De kinderen hebben genoten en zijn blij met hun cadeautjes en het
cadeau voor de klas. Bedankt Sinterklaas!
Met spelling gaan we verder met het voorvoegsel: ik hoor een 'u', maar ik schrijf een e. Woorden zoals het begin,
gedaan en het verschil.
Kinderen mogen kerstversieringen en glitters meenemen voor de creatieve middag op dinsdag 13 december. Een aantal
stukken zal tentoongesteld worden in museum De Rijf.
Op dinsdag 20 december gaan de groepen 4a (juf Evelien) en 4b (juf Irene) van 09.00 tot 10.00 uur
schaatsen en de groepen 4c (meneer Geert) en 4d (juf Amanda/ juf Karin) van 10.00 tot 11.00 uur
schaatsen. Ze mogen hun eigen schaatsen meenemen en anders zijn er schaatsen beschikbaar. Ouders
zijn natuurlijk van harte welkom om te kijken bij Winter Wonderbeek.
We gaan in de komende weken ook nog met de kinderen kerstliedjes zingen in het bejaardentehuis, dat wordt gezellig.

Groep 5








As dinsdag (13 december); creatieve middag. We zoeken per klas nog ouders die een bakplaat met bakpapier mee
willen geven en onze kunstwerken af willen bakken. Graag even laten weten aan de juf of meneer. Bedankt alvast!
Ook zoeken we nog kerst uitsteek figuurtjes, knoflookpersen en enkele mengkommen per klas.
(Deze hebben we as dinsdag dus al nodig!). We gaan knutselen voor de Kerst Expo in de Rijf zondag
18 december as.
Met spelling zijn we bezig met het kilo woord. Weet je de regel nog?
Met rekenen leren we de begrippen omtrek en oppervlakte.
Met Top Ondernemers werken we rondom het thema 'De wereld in het klein"
Verder genieten we na van een heus Sint festijn!
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Groep 6





De kinderen hebben dit jaar weer mooie gedichten en surprises gemaakt. We hebben er allemaal
van genoten!
Maandagmiddag 19 december van 13.10-15.25 uur gaan we met alle groepen 6 schaatsen. Alle
kinderen moeten verplicht handschoenen meenemen en een muts is ook aan te bevelen.
We zijn volop bezig met theaterlessen in de groep gegeven door meneer Jeroen en
juffrouw Heleen. De kinderen doen super enthousiast mee.
Juf Wilma is nog op zoek naar kurken!

Groep 7





Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan met de surprises! Het zag er allemaal top uit en het was een gezellig
dagje.
Het huiswerk wordt de laatste tijd door bijna iedereen goed en op tijd gemaakt. Houd zo vol!
Op dinsdagmiddag 13 december is de creamiddag. We gaan dan hard aan de slag om leuke dingen voor
Kerst te knutselen. De kinderen hebben een glazen pot met deksel en een hamer nodig.
Op donderdag 22 december gaan wij 's middags schaatsen met alle groepen 7. De kinderen mogen om
13.10 uur naar de markt komen en vanuit daar om 14.30 uur weer naar huis vertrekken. Als zij langer
blijven is dit op verantwoordelijkheid van de ouders. Geeft u hier toestemming voor, dan ontvangen wij
graag vooraf een briefje. De kinderen die overblijven mogen met hun juf meelopen naar de markt. Schaatsen zijn gratis
te verkrijgen, maar zelf schaatsen meebrengen is verstandig. Denkt u ook aan de verplichte handschoenen voor op de
ijsbaan? Dat wordt een gezellig schaatsfestijn.

Groep 8



We hebben allemaal op Sinterklaasochtend genoten van de prachtige gedichten en creaties. Het was een
gezellige ochtend.
Maandagochtend 19 december gaan wij schaatsen bij Winterwonderbeek. Kinderen die geen schaatsen
hebben kunnen deze op locatie wel verkrijgen. Zoals gebruikelijk zijn hieraan geen kosten verbonden. Let op
dat uw zoon/dochter handschoenen meeneemt, deze zijn verplicht.

Ouderraadpraat
Wat was het leuk maandag, Sint die door de brandweer gebracht werd en de klassen heeft bezocht. We hebben kunnen zien
hoe lenig de pieten en kinderen zijn met de pietengym en wat een mooie surprises zijn er weer gemaakt! Kortom we kunnen
terugkijken op een leuke sinterklaasperiode! Graag bedanken wij Brandweer Prinsenbeek en Van Uum Toys-Deco-Gifts.

Kerstversiering gezocht
Namens de kerstcommissie willen wij u vragen of er ergens bij u op zolder nog kerstballen, sterren en/of
slingers liggen die graag nog een keer willen "schitteren" op de Griffioen?
Vanaf deze week staat er een grote bak bij de "gevonden voorwerpen" (ingang kleuters) waar u de
kerstversiering in kunt doen. Wij zijn er blij mee!
Alvast ontzettend bedankt,
De kerstcommissie.
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VERKEER RONDOM DE SCHOOL
Vorig schooljaar, in april, heeft de Groep Verkeerveiligheid Prinsenbeek (GVP) in samenwerking met de
gemeente, de buurtpreventie en De Griffioen de Zoen, Zwaai, Zoef zone geopend met als doel de
verkeersveiligheid rondom onze school te vergroten.
Helaas constateren wij dat er regelmatig op deze plekken door ouders gewoon geparkeerd wordt. Wij
willen u vragen om uw auto op een plek te parkeren waar dit wel mogelijk is. Het veiligst is natuurlijk
wanneer alle kinderen te voet of op de fiets naar school komen. Ieder van ons vindt het belangrijk dat
onze kinderen de school veilig kunnen bereiken en verlaten.
Om 12.00 uur en om 15.30 uur, wanneer de school uitgaat, is er natuurlijk veel drukte rondom de school. Wij
willen u vragen om de uitgangen van de fietsenstalling en de stoepen niet te blokkeren zodat alle kinderen
veilig en vlot met de fiets huiswaarts kunnen gaan.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

