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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  

8 september 2016 | nummer 1  

 
Beste ouders, verzorgers, 

Een nieuw schooljaar is begonnen. Alle leerlingen zijn na de schoolvakantie weer veilig teruggekeerd naar school. Op de eerste 
schooldag werden veel kleuters nog even binnengebracht door papa, mama, opa of oma. De tweede schooldag al gingen veel 
kleuters zelfstandig naar binnen. Groot, met een tas met een appel, drinken en soms met een lunchpakketje. 
Voor de leerlingen van groep 3 duurde het even voordat ze op de eerste schooldag naar binnen konden. 
Juffen waren in de mooie klassen aan het wachten op de kinderen, maar niemand had er aan gedacht om de 
deur open te doen. Meneer Gerald zag dat er nog erg veel mensen op het schoolplein stonden. Hij deed de 
deur open en de eerste schooldag kon ook voor de kinderen van groep 3 gaan beginnen. Het blijft een hele 
stap van kleutergroep naar groep 3.  

In de andere groepen was het vrij snel weer rustig, iedereen was vlot binnen en de juffen en meneren waren aan het vertellen 
over het werken in de nieuwe groepen. Alle werkboeken waren nog mooi, soms had juf op zondagavond nog alle namen van de 
leerlingen mooi op de voorkant geschreven. Of had de meneer het laatste vakantieklusje, het repareren van de atlassen nog 
opgeknapt. Het leek binnen twee dagen of iedereen alles al weer gewoon was. Op onze school mochten we drie collega’s 
verwelkomen, Juffrouw Irma in groep 7, Juffrouw Anouk in groep 8 en Meneer Jorrit in de Ondersteboven-groep, wij wensen 
hen een fijne tijd toe op Basisschool De Griffioen. 

De eerste weken organiseren we de ouderavonden voor alle groepen. Vanavond starten we met de ouderavond voor de ouders 
van de groepen 8. Komende weken komen alle groepen aan de beurt. Deze avonden beginnen allemaal om 19.30 uur (met 
uitzondering van de kleuters; zie verderop in deze nieuwsbrief). U bent van harte welkom! Dit soort activiteiten proberen we 
ook te vermelden in onze online schoolkalender. Tijdens de ouderavond verneemt u welke materialen de groepen gebruiken, 
welke afspraken er zijn en andere bijzonderheden in de klas.  

Soms maken ouders een groeps-app. Dat is aan u, wij organiseren dit niet centraal. Wat wij wel centraal organiseren is de 
toegang tot het ouderportaal van Parnassys; dit is de website met leerlinggegevens en andere gegevens betreffende uw kind en 
de klas van uw kind. Ik wil u vragen om mij een mailbericht te sturen wanneer u nog geen toegang heeft. U ontvangt dan de 
inloggegevens. Wanneer u deze inloggegevens heeft kunt u zelf enkele administratieve gegevens corrigeren wanneer dat nodig 
zou zijn. 

We beginnen dit schooljaar met een groots feest. We beginnen op de donderdag met de jaarlijkse 
kerkdienst voor de opening van het schooljaar. We hebben dan een officieel begin van het schooljaar in 
een dienst met zang en af en toe een woordje. We willen nog niet alles verklappen, maar volgende week 
donderdag en vrijdag zal Prinsenbeek er van alles van merken!! Morgenmiddag al worden de hulpouders 
geïnformeerd zodat zij volgende week weten waar ze kunnen assisteren!!  

Aan het eind van het vorige schooljaar heeft u een brief gekregen over samenwerking met Kober 
Kinderopvang. We waren van plan om daar reeds eind september voorlichting over te geven aan belangstellenden. Deze datum 
is echter verplaatst naar een later tijdstip in oktober, dan zal ook het lokaal ingericht zijn en hebben we stappen gemaakt op 
terreinen waarin we samen zullen werken. U ontvangt daar dus nog een bericht over. 

Aan het begin van het schooljaar hebben we aandacht gegeven aan KIVA. KIVA is het project waarin we aandacht hebben voor 
het veilig en met plezier omgaan met elkaar. In de komende periode zal dit nog uitgebreid aandacht krijgen, te beginnen op de 

Algemeen 
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Jaarvergadering van de Oudervereniging. Let op deze jaarvergadering is op maandag 3 oktober om 20.00u (en niet op de datum 
die op de jaarkalender staat) we heten u daar van harte welkom!! 

Wat we al kunnen verklappen over het nieuwe werken in de groepen is dat we uitgebreid aan de slag gaan met een 
onderzoeksperiode naar thematisch werken op het gebied van Wereldverkenning. In de groepen 5 tot en met 8 zullen in dit 
schooljaar leerdoelen per leerjaar opnieuw worden vastgesteld, we zullen aan de slag gaan met kleine laptops in de groep en 
leerlingen zullen hun eigen online werkomgeving krijgen. Al met al is er weer genoeg te doen op onze school! We hopen dat u 
en uw kinderen ook een goede start van het schooljaar hebben gemaakt. We wensen ieder heel veel leerplezier in schooljaar 
2016-2017 en…………… neem in deze tijd waarin de digitale wereld zoveel aandacht krijgt af en toe een mooi boek om lekker 
rustig voor te lezen voor uw kind(eren)!! 

Gerald Hilgersom 

Directeur Basisschool De Griffioen 

  

 Alle kinderen mogen weer de knutselmappen, gymschoenen en eventuele rapporten die nog thuis 
liggen mee naar school nemen.  

 In de groepen 1-2C (juf Ineke & juf Astrid), 1-2D (juf Maud & juf Annemarie) en 1-2E (juf Monique & 
juf Angela) starten volgende week pabostudenten. Wij wensen Sjoerd, Vincent en Kirsty heel veel 
succes en plezier tijdens hun stage. 

 Donderdag 15 en vrijdag 16 september hebben we het grote Griffioenfeest van het 45 jaar bestaan. We hebben 
veel feestelijke activiteiten gepland. De kinderen starten deze dagen gewoon in de eigen klas.  

 Donderdag 22 september is het informatiemiddag. Tussen 17.00 en 18.30u hebben we een inloop. Samen met uw 
kind kunt u binnenlopen en krijgt u alle informatie over dit schooljaar. 

 Woensdagavond 28 september van 19:30 t/m 21:00 uur is de poetsavond. U kunt zich opgeven bij de leerkracht. 

 
 Welkom allemaal in groep 3! Alle groepen gymmen 2 keer per week. Wilt u bij de gymspullen controleren of alles 

nog past. De kinderen hebben een T-shirt met sportbroekje of gympakje nodig en gymschoenen met lichte zool 
voor in de zaal (voorkeur gymschoenen met een dunne zool)  

 Alle kinderen mogen een stofmap mee naar school brengen. 

 De rapportmapjes kunnen met inhoud weer ingeleverd worden op school. 

 Woensdag 14 september is de informatieavond van groep 3. U wordt om 19:30 uur verwacht in het lokaal van uw 
zoon/dochter. 

 
 Na de vakantie zijn we weer gestart in groep 4, we hebben er zin in en gaan er een leuk schooljaar van maken.  

 Het zou fijn zijn als op alle bekers en bakjes de namen van de kinderen komen. Veel kinderen hebben al de benodigde 

spulletjes meegenomen naar school. Op verzoek nog even alle schoolspulletjes op een rijtje: etui met kleurpotloden; 

plakstift; puntenslijper en een schaar. Ook handig is een multomap (23-rings) met 10 stevige 

insteekhoesjes. Zo wordt het kastje geen rommeltje en blijven alle losse werkjes netjes. 

 Met taal werken we met thema's. Het eerste thema is 'Start', dit thema heeft te maken met 

spelletjes en alles wat daarmee samenhangt.  

 

 
 We zijn begonnen met een nieuw schooljaar, met veel lieve, gezellige, hardwerkende kinderen in de groepen 5. Dit 

belooft een mooi schooljaar te worden! 

 Met taal werken we rondom het thema; "ziekenhuis." En met spelling laten we zien wat we in groep 4 allemaal al 

geleerd hebben. Wat weten jullie al veel spelling categorieën.  

 Ook herhalen we de tafeltjes. Blijf ze thuis ook goed (ook op tempo) oefenen. 

 We werken hard in groep 5. Om je potloodpunten in de klas te slijpen, heb je een puntenslijper met opvangbakje nodig.  

 Tot slot... voor de algemene ouderavond van de groepen 5 hebben de ouders hun mobiele telefoon nodig. Vergeet u 

deze niet? 

Groep 1-2 en 2+ 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 5 
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 We zijn weer enthousiast begonnen. Wat fijn dat we merkten dat veel kinderen hun spullen al in orde hadden. Voor de 

duidelijkheid zullen wij nog een overzichtje geven van wat de kinderen in groep 7 nodig hebben: 

 Map met insteekhoesjes en tapbladen (dagelijks mee naar school en huis). 

 Agenda (dagelijks mee naar school en huis). 

 Etui met: vulpen/blauwe balpen, grijs potlood, gum, puntenslijper, kleurpotloden, rode pen, 
stiften, schaar, pritt-stift en een liniaal.  

 Een kladblok.  
 Voor de gymlessen hebben alle kinderen een sportshirt, korte broek en zaalschoenen nodig.  

 Na 6 weken vakantie merken we dat de tafeltjes op de camping zijn blijven liggen. Het zou fijn zijn wanneer deze thuis 
weer wat geoefend worden. Herhaling hiervan blijft belangrijk. 

 Wij hopen op een fijne samenwerking en zien u graag 13 september om 19.30 uur in de klas van uw zoon of dochter 
voor de algemene informatieavond. 
 

 
 Vanaf maandag 19 september starten wij met de laatste fase van de Rots&Water training. Deze lessen worden net als 

vorig jaar gegeven in het scoutinggebouw. Denk aan makkelijk zittende kleding. 

 Op maandag 26 september is de Kick-Off van de NAC Junior Street League. Kinderen worden deze dag in sportkleding 

op school verwacht. Wij fietsen met alle groepen 8 richting het NAC-stadion. Meer informatie volgt. 

 In de week van 26 september gaan alle groepen 8 op de fiets naar de binnenstad van Breda. Daar bezoeken wij het 

Breda's museum en maken wij een stadswandeling door het historische centrum. Hiervoor hebben wij per groep 

minimaal 2 begeleiders nodig tijdens deze ochtend of middag.  

 8A dinsdagochtend 27 september 

 8B donderdagochtend 29 september 

 8C dinsdagmiddag 27 september  

 8D donderdagmiddag 29 september 

 Aanmeldingen kunnen de leerlingen doorgeven aan de groepsleerkracht. 

 
 Na de feestweek gaat ook Ondersteboven¡ weer starten. We beginnen met het project: ‘ik van binnen’.  
 Op maandag-, dinsdagmiddag en woensdag is juf Margo er en op donderdag-, en vrijdagmiddag meneer Jorrit.  

 
Topondernemers 
Op maandag 19 september gaan wij met een aantal groepen van start met een pilot met de nieuwe 
methode ‘Topondernemers’. Dit jaar zal een pilotjaar zijn om te ontdekken of deze hedendaagse manier 
van werken binnen ons onderwijs past. 
De methode is een thematische methode die de vakken voor wereldoriëntatie geïntegreerd aanbiedt. Dit 
betekent dat de vakken aardrijkskunde, biologie en geschiedenis op een andere manier worden 
aangeboden. Hierbij gaan wij veel gebruik maken van Chromebooks en andere eigentijdse mogelijkheden 
om kinderen beter voor te bereiden op vaardigheden die de huidige maatschappij van ze vraagt. 
 

 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen met weer leuke activiteiten in het vooruitzicht. Met als eerste natuurlijk het 45-jarig 
jubileum, wij hebben er al zin in! 
Bij de nieuwsbrief is de activiteitenlijst van de Ouderraad bijgesloten hierop kunt u aangeven bij welke activiteit u betrokken wilt 
worden. U kunt deze inleveren in de brievenbus op de gang van de lerarenkamer of u kunt zich aanmelden via het e-mailadres 
kbsdegriffioen_ouderraad@inos.nl.  Als school hulp nodig heeft, vragen zij dat rechtstreeks via de kinderen, e-mail of 
nieuwsbrief.  
Noteer alvast maandag 3 oktober a.s. in uw agenda, dan houden wij onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. 
   

Groep 7 

Groep 8 

Ondersteboven  

Overige info   

Ouderraadpraat   

mailto:kbsdegriffioen_info@inos.nl
http://www.bsdegriffioen.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNuaTj6v_OAhWLsxQKHbo2BTIQjRwIBw&url=http://www.etuiz.nl/underpants-etui.html&bvm=bv.131783435,d.ZGg&psig=AFQjCNGq6Brz4U6Q-lEExWxya97pKuqnjQ&ust=1473426273909386
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3uuL06__OAhULWhQKHSuCCK0QjRwIBw&url=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-fiets-i16111.html&bvm=bv.131783435,d.ZGg&psig=AFQjCNFi8fHOu9Tu74lrqRInz8vG1QZG1A&ust=1473426584599066
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH7byU7P_OAhULsBQKHSTXAWMQjRwIBw&url=http://www.jongbloed-educatief.nl/nl/product/details.aspx?pId%3D1%26subPId%3D8&bvm=bv.131783435,d.ZGg&psig=AFQjCNF6YJkReSW-eysxXYiS9_sKlv2XjA&ust=1473426645993943


De Griffioen | Schoolstraat 45 | 4841 XC Prinsenbeek | 076-5412948 | kbsdegriffioen_info@inos.nl | www.bsdegriffioen.nl 

 

Opvoeden en opgroeien, praat er over! 

Opvoeden is een leuke en uitdagende taak die ouders meestal goed afgaat. Toch kan opvoeden ook lastig zijn. Als ouder kom 
je soms dingen tegen waarmee je je geen raad weet. Wat doe je als je kind  
’s avonds niet wil slapen? Hoe ga je om met kinderruzies? Jullie gaan scheiden, hoe vertel dat aan je kind?  
 
Vragen over opvoeden horen er bij. Toch is het fijn als je hiermee terecht kunt bij iemand die met je meedenkt of deskundig 
advies geeft. Dit kan iemand uit je omgeving zijn, een ervaren ouder, of de leerkracht van school. Als zij je vraag niet kunnen 
beantwoorden, kun je bij de School-CJG-er terecht.  

 
Chantal:  
‘Als je vragen of zorgen hebt over opvoeden of ouderschap, kun je bij mij terecht. Ik luister naar wat er 
speelt en samen zoeken we naar een oplossing die in jouw of jullie situatie het beste past. Soms geef ik tips 
of informatie waarmee je zelf verder kunt. Als het nodig is, bied ik ondersteuning voor korte of langere tijd. 
Of ik verwijs ik je door naar passende zorg.’ 
 

Spreekuur 
Je kunt bij Chantal terecht tijdens het spreekuur. Op KBS De Griffioen is dit elke vrijdag van 8:30 tot 9:30 uur. 
Voor een afspraak buiten het spreekuur om kun je haar mailen.  
chantal.hendrickx@cjgbreda.nl 
Werkdagen: woensdag, donderdag en vrijdag 
 
Speciale zorg 
Het kan zijn dat er meer aan de hand is en een kind of gezin speciale zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld als er vermoedens zijn van 
een ontwikkelingsachterstand, autisme of andere problematiek. Ook hiervoor kun je bij Chantal terecht.  Zij zoekt samen met 
jou welke zorgaanbieder je hiermee het beste kan helpen. Voor deze zorg heb je een beschikking nodig. Hierin staat om welke 
zorg het gaat en voor hoe lang. Als ouder kies je zelf een zorgaanbieder. Chantal kan je hierbij ondersteunen. Ook bij het 
zorgtraject dat hierop volgt.  
 
 

 
Graag willen wij Uw aandacht nogmaals vestigen op het gebruik van de Zoen, Zwaai en Zoef zones bij de school. Er mag op deze 

stroken tijdens schooltijden niet geparkeerd worden. De ZZZ-zones zijn voor direct afzetten en ophalen en dus niet om in de 

auto te wachten op uw kind. Indien U wat vroeger bent of mee naar binnen wilt gaan, dient U op een andere plek veilig te 

parkeren. Zorgt U ervoor dat het overige verkeer (en met name de kinderen) geen last heeft van Uw geparkeerde auto en laat 

de trottoirs vrij van auto's. Verder dient U tenminste 5 meter uit de bocht te blijven. Twijfelt U, zoek dan een 

andere parkeerplaats of kom lekker op de fiets. 

 

Bij voorbaat dank 

 

Groep Verkeersveiligheid Prinsenbeek (GVP)  

  
Medicijnen tijdens het overblijven: 
Gebruikt uw kind medicijnen die tijdens het overblijven ingenomen worden? Het is belangrijk dat dit bij de 
overblijfcoördinator bekend is. U kunt een mail sturen naar: kbsdegriffioen_overblijven@inos.nl 
Er wordt dan een medicijnformulier naar u toegestuurd om in te vullen. Het formulier kunt u afgeven bij juf Lisette 
Kleemans (teamkamer), of inscannen en mailen naar: kbsdegriffioen_overblijven@inos.nl.  
Ook ligt er altijd een papieren versie van het medicijnformulier bij juf Lisette. 
 
Alvast bedankt! 
 
Kelly Abbenhuis 
Overblijfcoördinator van de Griffioen 
  

CJG   

Groep Verkeersveiligheid Prinsenbeek 

Kober – overblijven    
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Tips voor het overblijven: 

 Een gezonde lunch geeft meer energie! Wilt u een (zoete) lekkernij meegeven? Geef dan geen snoep of chocolade mee. 
Ligakoeken, mueslirepen en krentjes zijn een prima alternatief. 

 Vergeet niet op de broodtrommel, de drinkbeker en de tas duidelijk de naam van uw kind te zetten, zo kunnen er geen 
spullen kwijtraken. 

 
Het overblijfteam zoekt met spoed versterking! 
Vind je het leuk om: 

 Met kinderen te werken? 

 Met de kinderen een boterham te eten, te spelen of lekker kletsen? 

 Samen met je collega’s zorg te dragen voor een gezellige en ontspannen sfeer tijdens het overblijven? 
 
Ja? Neem dan snel contact met ons op! 
 
Neem contact met ons op via telefoonnummer: 
(076) 504 56 12 of e-mail: overblijven@kober.nl 
 
Aanmelden overblijf: 
U kunt uw kind(eren) digitaal aanmelden voor het overblijven bij Kober kinderlunch. Ga hiervoor naar 
www.kober.nl/overblijven. 
 
Voor ondersteuning bij het digitaal aanmelden, kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator op school of met het 
serviceteam via (076) 504 56 05 of via serviceteam@kober.nl.  
 
Hartelijk dank!  
 
Met vriendelijke groeten,  
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 terug 
gebracht. 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. 

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 er naar uit! 

 

Lunch Break bij Belle Fleur kinderopvang     
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Beste ouders/verzorgers,  

Vanaf september 2016 start kindercentrum Belle Fleur ook met de voorschoolse opvang op de woensdagen. Voortaan zijn we 5 
dagen in de week geopend voor de voorschoolse opvang. Mocht u nu ook op woensdag voorschoolse opvang nodig hebben, dan 
kunt u vanaf nu uw zoon of dochter gaan inschrijven.  

Mocht u interesse hebben voor de naschoolse opvang op woensdag, laat dit dan tijdig weten. Bij genoeg animo gaat ook deze 
open!  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze BSO leidinggevende Denise Konings via bso@bellefleur.nl.  

Met vriendelijke groet,  

De Club van Belle Fleur  

  

Nog meer nieuws van Belle Fleur  

mailto:kbsdegriffioen_info@inos.nl
http://www.bsdegriffioen.nl/
mailto:bso@bellefleur.nl


De Griffioen | Schoolstraat 45 | 4841 XC Prinsenbeek | 076-5412948 | kbsdegriffioen_info@inos.nl | www.bsdegriffioen.nl 

 

 
Ontdekken welke sport bij jou past? Ook dit jaar heeft Breda Actief weer een leuk aanbod. Alle informatie + het volledige 
aanbod vind je op: https://www.breda-actief.nl/sportintroductie  
 

 

 

 
 

Bijlage(n)  
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Stichting De Drie Linden presenteert: 

 

 
 

Kinderboekenweek 2016  
Voor altijd jong! Over opa’s en oma’s 

 

9 oktober 2016 van 14.00 tot 17.00 uur 
De Drie Linden Prinsenbeek 

Kaarten €2,50 
Programma: 

14.00-15.00 uur Voorstelling ‘De Kindertemmer’ (vanaf 6 jaar) 

15.00-15.45 uur Pauze en signeren 

15.45-17.00 uur Film ‘De Apenstreken’ 

 

Verkooppunten kaarten:  

Speelgoedwinkel Van Uum, Total Vermeulen, Jumbo Miegielsen en bibliotheek Prinsenbeek 

www.stichtingdedrielindenprinsenbeek.nl 
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