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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  

Beste ouders, verzorgers, 

Voor Basisschool De Griffioen is het schooljaar deze week nu echt stevig begonnen. De eerste week na de vakantie was het voor 
alle leerlingen even wennen. Een nieuwe klas, soms een nieuwe groep, een nieuwe juf of meneer. Wennen is voor sommige 
kinderen een kwestie van een paar dagen, voor andere kinderen kan het wat langer duren. Een nieuwe klas is altijd een 
overgang naar een andere wijze van werken. Een juf of meneer die op zijn eigen wijze naar de groep, naar ieder kind kijkt. Hoe 
goed je als onderwijsteam ook afspraken met elkaar maakt…… personen zijn verschillend. Voor de kinderen zijn, wanneer er 
sprake is van voldoende continuïteit en stabiliteit, die verschillen ook plezierig. Je gaat er van groeien, je kunt afstand nemen 
van het oude, van het vorige leerjaar en weer een nieuw begin maken. 

Na de eerste week was het op Basisschool De Griffioen de week van het 45-jarig bestaan. Vorige week donderdag en vrijdag 
stonden volledig in het teken van vieren dat we samen-school-zijn. Een begin werd gemaakt in de kerk. Daarna konden we 
allemaal genieten van de 100 taarten die gemaakt waren door papa’s, mama’s, opa’s of oma’s. Wat een 
verrassing was dat voor alle leerlingen. Gewoon aan een hééél grote tafel mogen staan en daar een lekker 
stuk taart uit zoeken. De oudervereniging had samen met andere ouders mooie tafels samengesteld. Als 
vanzelfsprekend was er ook goed gezorgd voor onze leerlingen met een speciaal dieet. Iedereen heel hartelijk 
dank voor uw bijdrage! 

In de middag en op de vrijdag kwamen alle leerlingen toe aan een drietal activiteiten. In De Drie Linden was 
er een sportief traject uitgezet waar de kinderen konden klimmen en klauteren. Ook kon er aan samenspel gedaan worden. 
Onvermoeibaar leken de kinderen. Op de Knipoog waren er bijzondere activiteiten als samen tekenen, schminken, maar ook 
heel veel oudhollandse spelletjes. De achtste groepers die samen met de kleuters spelletjes deden en knutselden bleek een 
hoogtepunt in het programma. Wat is het toch fijn om te zien hoe zorgzaam onze achtste groepers kunnen zijn.  We kunnen niet 
anders dan trots zijn op onze leerlingen. Op het hoofdgebouw had Jeugdcircus Woenzini activiteiten georganiseerd. Lopen op 
een touw, fietsen op een eenwieler, jongleren, bordjes draaiend houden op een stokje en andere circuskunsten. Iedereen kon 
oefenen in bijzondere kunsten. Aan het eind van het circusprogramma was er een mooie voorstelling van een echte circusartiest 
en één van de collega’s liet in een charmant pakje zien dat lopen over een touw echt mogelijk is!!  

Dankbaar zijn we voor de mooie cadeaus voor de leerlingen. Van de Oudervereniging kregen alle jaargroepen een mooie 
speelkist met buitenspelmateriaal. Van de school kregen alle groepen een stevig pakket met héél véél leesboeken voor de 
groepsbibliotheken. Aandacht voor spelen en lezen, twee activiteiten die we graag stimuleren naast het dagelijkse leren op onze 
basisschool! Aan het eind van dit schooljaar zullen we dit jubileumjaar afsluiten met een gezamenlijke schoolreis. 

Vandaag is de laatste ouderbijeenkomst waarbij de collega’s vertellen over het komende schooljaar. Aan het eind van de middag 
is er een open lestijd (van 17.00 tot 18.30u) voor alle kleuters en hun ouders. De kinderen kunnen aan papa’s en mama’s laten 
zien waar zij de afgelopen weken aan gewerkt hebben.  Alle groepen zijn aan de beurt geweest in de afgelopen weken. Bijzonder 
en speciaal was het spannende ouderavondspel van de groepen vijf. We zijn bijzonder trots op een aanwezigheidspercentage 
van 98% van ouders/verzorgers van onze leerlingen. Vlak voor de herfstvakantie wordt u natuurlijk individueel uitgenodigd voor 
een eerste gesprek met de leerkracht van uw kind.  

U heeft allemaal bij de start van het schooljaar een schoolkalender ontvangen. Hier en daar staan er kleine foutjes in. We 
hebben er voor eind september meteen twee gezien. De ledenvergadering van de Oudervereniging is op 3 oktober om 19.30 
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uur (en niet op 27 september) en de schoolfotograaf komt in oktober (en niet op 30 september). Op 5 oktober 
is er een vrije dag voor alle leerlingen. De leerkrachten hebben dan een studiedag. Onderwerpen zijn daarbij 
Meldpunt Kindermishandeling en de Doorgaande Lijn van het Lezen.  

Het schooljaar is dus echt begonnen op Basisschool De Griffioen. Nieuwe items zijn daarbij vooral het gebruik van (in totaal wel 
200) chromebooks in alle groepen 5 tot en met 8, het proefjaar met de methodiek Toppondernemers en de KIVA anti-
pestaanpak. Op deze onderwerpen kom ik graag terug in de volgende Nieuwsbrieven.  

Ik wens u en uw kinderen een mooie voortzetting van de start van het schooljaar en dank allen graag voor de belangstelling en 
aandacht voor ons schoolfeest!! 

Hartelijke groet, 
Gerald Hilgersom 
Directeur Basisschool De Griffioen 

 
Algemeen groep 1/2: 

 Woensdag 28 september is de poetsavond van 19.30 tot 21.00 uur (groep C-D-E-2+) Wij kunnen 
nog hulp gebruiken. Graag opgeven bij de leerkracht!  

 Wij zijn in alle kleutergroepen gestart met thema Winkel.  

 1-2A (juf Lieke & juf Bianca) en 1-2B (juf Esther): N.a.v. het thema van Kleuterplein ‘Winkel’ zoeken 
wij schoenen in allerlei maten en soorten. Het liefst paren!  

 
 Maandag 26 september gaan we naar het bos. We vertrekken die middag om 13.15u richting het Liesbos. Graag oude 

kleren en schoenen/laarzen aan. Je mag iets te eten en drinken meenemen en ook een tas om spullen in te verzamelen. 

 De komende weken krijgen we een aantal dansworkshops met het thema "de magische wereld van sprookjes". 

 
 Dinsdagavond 20 september hebben we heel veel ouders mogen zien en spreken op onze algemene ouderavond. Fijn 

dat de opkomst en betrokkenheid zo groot waren. We hebben veel informatie met elkaar kunnen delen op deze avond, 
dus houden we de nieuwsbrief wat korter deze keer.  

 
 Fijn dat u op de algemene ouderavond was! 

 Graag namen op de bekers en bakjes die de kinderen voor hun fruit en drinken mee naar school 
nemen.  

 In de klas oefenen we volop de tafeltjes op tempo (tip: www.somprint.nl). 

 Ook zijn we bezig met klok kijken. Op de analoge klok en de digitale klok.  

 Met taal zijn we bezig met het thema "ziekenhuis." 

 Met spelling zijn we de categorieën aan het herhalen van groep 4, zoals eer-, oor-, eur- woord, aai-, ooi-, oei-woord, 
eeuw-, ieuw- woord, langermaakwoord en we herhalen wat een werkwoord is. 

 Deze week starten we met KiVa. Het thema is: "Iedereen verdient respect." 

 
 Nogmaals dank aan alle ouders die meegeholpen hebben met de organisatie van onze feestdagen. De kinderen hebben 

écht genoten! 
 Let op: woensdag 5 oktober is er een studiedag gepland.  
 We ontvangen graag van alle ouders een ingevulde KIVA brief terug op school. 
 De rapportmappen mogen bij de leerkracht weer ingeleverd worden met alle overzichten er nog in. 
 We gaan in de klas werken met Chrome books. Hierbij is het fijn als alle kinderen hun eigen "oortjes" op 

school hebben. 
 

Groep 1-2 en 2+ 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 
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 Dit jaar hebben alle kinderen van groep 7 de beschikking over een chromebook. Vanaf afgelopen 

maandag zijn we hier enthousiast mee aan de slag gegaan!  We zijn positief onder de indruk van wat 
de kinderen ons laten zien.  

 Vorige week hebben we twee heel gezellige feestdagen gehad. De taarten waren ook heerlijk! 

 Na de eerste gymlessen blijken niet alle gymschoenen meer te passen. Ook zijn er een 
aantal kinderen die op buitenschoenen gymmen. Wilt u kijken of de sportkleding van uw kind nog in 
orde is?   

 Op de ouderavond zijn toestemmingsformulieren voor KiVa uitgedeeld. Wij hebben deze nog niet allemaal ontvangen. 
Graag zo snel mogelijk met uw zoon of dochter mee terug naar school geven. 

 
 Volgende week staan er veel activiteiten op het programma:  

 De kick-off van de NAC Junior Streetleague vindt plaats op maandagochtend 26 september. Hierover heeft u eerder 
een mail ontvangen. 

 Bezoek Breda's museum en stadswandeling door het historische centrum van Breda. Hierover heeft u eerder een 
mail ontvangen. 

 Woensdag 28 september start de jaarlijkse verkoop van de Kinderpostzegels. Kinderen krijgen volgende week meer 

informatie. 

 
 In maart hebben de we een Goede Doelenweek voor Stichting Hulphond gehad. In die week hebben we niet alleen veel 

geld op gehaald voor de stichting, maar hebben we ook veel geleerd over wat hulphonden kunnen betekenen. Kijk 
maar eens naar dit leuke filmpje! https://www.youtube.com/watch?v=cl69P-ly35g&feature=youtu.be  

 Er zijn nog heel wat borden en taartplateau’s blijven liggen van de taarten van vorige week. Heeft u 
uw bord al opgehaald? 

 Denkt u er aan om de Kiva toestemmingsformulieren in te leveren?    

Beste ouders, verzorgers,   

Afgelopen week zijn wij gestart met het programma KiVa.  KiVa is een programma dat werkt aan de sociale vaardigheden en de 
sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Daardoor wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden 
gedragsproblemen zoals pesten effectief voorkomen.   
 
Op maandag 3 oktober vanaf 20.15 uur willen wij U graag meer vertellen over deze methode.  We nodigen U hiervoor uit in de 
aula van onze school.  Voorafgaande aan deze informatieavond houdt de ouderraad hun jaarlijks Algemene 
Ledenvergadering.  Uiteraard is het geen probleem als U niet bij beide bijeenkomsten aanwezig bent.   

 
Graag tot dan,  
Het KiVa-team.       
 

 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Op maandag 3 oktober vindt weer de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Ouderraad plaats, om 19.30 uur in de aula 
van de school. 
 
Tijdens de ALV zullen de financiën van het afgelopen schooljaar gepresenteerd worden en de begroting voor dit schooljaar. Ook 
zal de OR haar sociaal jaarplan presenteren met daarbij uiteraard de doelstellingen voor dit schooljaar. Iedereen is van harte 
welkom om te komen luisteren en vragen te stellen waar nodig.  
De ALV duurt ongeveer een half uur.  
 
Graag tot de 3e! 
Ouderraad BS de Griffioen 

Groep 7 

Groep 8 

Overig   

Uitnodiging Kiva bijeenkomst 

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering OR 
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 Wij hebben genoten van alle blije gezichten tijdens de twee fantastische feestdagen vorige week! Namens alle ouders 

hebben de kinderen per parallel buitenspeelgoed aangeboden gekregen; veel speelplezier jongens en meisjes! Hiervoor 
willen wij Van Uum Toys-Deco-Gifts bedanken voor het leveren van alle spullen en de mooie korting!  

 Na de Algemene Leden Vergadering van 3 oktober a.s. ontvangt u de brief om de vrijwillige ouderbijdrage over te 
maken. De bijdrage is dit jaar verlaagd naar €18,00 per leerling.   

 Bij de vorige nieuwsbrief was de activiteitenlijst bijgesloten. Wij hebben al aanmeldingen ontvangen waarvoor onze 

dank. U kunt de lijst nog steeds inleveren in de brievenbus voor de lerarenkamer of u kunt zich aanmelden via het e-

mailadres Kbsdegriffioen_ouderraad@inos.nl 
 

Dit jaar start op De Griffioen de Kinderboekenweek op donderdag 6 oktober. Het thema is “Voor altijd jong”. Alle 
leerkrachten starten deze ochtend met een ouderwetse activiteit op het schoolplein. De kinderen zullen dan iets 
later naar binnen gaan. De groepen 6 hebben deze activiteit op de Knipoog.  
Gedurende de Kinderboekenweek vinden er in de klassen allerlei bezigheden plaats. 
 
De afsluiting is op vrijdagmiddag 14 oktober. We zijn op zoek naar opa’s en oma’s die vanaf 14.00 uur willen deelnemen aan de 
feestelijke afsluiting. Opgeven graag bij de eigen groepsleerkracht, die voor verdere informatie zorgt.  
 
Vanaf 15.15 uur eindigen we met een gezamenlijke dans op het schoolplein. Ook de groepen 6 zijn hierbij aanwezig.   

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.  
 
 

  

Ouderraadpraat  

CJG   

Kinderboekenweek  

mailto:kbsdegriffioen_info@inos.nl
http://www.bsdegriffioen.nl/
mailto:Kbsdegriffioen_ouderraad@inos.nl
mailto:chantal.hendrickx@cjgbreda.nl


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

 

 
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 
  
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.   

Kober – overblijven    

Lunch Break bij Belle Fleur kinderopvang     
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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! 
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Tevreden ouders, Blije kinderen! 
Doe mee aan de cursus “Positief opvoeden” 
 

Nu ook op de Griffioen 
 
Vind jij opvoeden ook zo boeiend? En heb jij het er ook wel eens over hoe leuk jouw kinderen zijn en wat 
jij belangrijk vindt in jouw opvoeding? Met elkaar ervaringen uitwisselen is dan ook een feest van 
herkenning. Ook wanneer het gaat om de dingen die we juist moeilijk vinden en die niet vanzelf gaan, 
daarin zijn we niet de enige.  
 
Onder leiding van twee CJG vrijwilligers die hiervoor opgeleid zijn, gaan we interactief met elkaar aan de slag 
over de uitgangspunten van positief opvoeden. We luisteren naar elkaars ervaringen, delen verhalen en 
versterken elkaars kwaliteiten. Opvoeden is een ‘vak’ dat je vooral in de praktijk leert. Gewoon door het te 
doen met je hart en met je hoofd.   
 
‘Ik heb samen met mijn partner aan de inspirerende cursus Positief Opvoeden deelgenomen om met andere ouders van gedachten te wisselen 
over het proces van opvoeden. Met alle dilemma’s die we daarin tegenkwamen. Het bleek een enorme stimulans om in een veilige en kwetsbare 
setting te kunnen delen en leren hoe hier dagdagelijks mee om te gaan. Wat mij betreft een toegevoegde waarde voor iedereen die (ook als 
partners samen) durft te onderkennen dat opvoeden leuk en voedend kan zijn maar tegelijkertijd moeizaam, energievretend en confronterend!’ 
Tom, vader van twee zonen 

 
De cursus Positief opvoeden bestaat uit vier maandagavonden van 19.30 tot 21.30 uur en is gratis. Vanaf 
19.15 uur kun je alvast terecht voor een kopje koffie en thee. Vanwege het interactieve karakter is het de 
bedoeling dat je alle vier de bijeenkomsten aanwezig bent. Zowel alleen als samen met je partner ben je 
welkom. Maximaal 12 deelnemers.  
 

Cursusdata: 10 en 31 oktober en 14 en 28 november. 
 
Nieuwsgierig geworden? Geef je dan snel op via onderstaande link, want vol = vol!  
http://www.cjgbreda.nl/griffioen 
 
Heb je nog vragen, neem dan contact op met Yvonne de Gouw 06-12994600 of mail 
yvonne.de.gouw@cjgbreda.nl 
                                  
 

 

 

Bijlage(n)  
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PROEFTUIN & KUNSTENMAKERS 
Bij jou in de buurt!  -  voor iedereen van 4-10 jaar 
 
Twee cursussen van Nieuwe Veste op locatie in Prinsenbeek, in samenwerking met basisscholen 

de Horizon, de Griffioen en de Apollo.  

 

PROEFTUIN 
Van september tot en met april van alle ‘Nieuwe-Veste-Kunsten’ proeven: zes lessen Beeldend, zes lessen 
Theater, zes lessen Dans, zes lessen Muziek en twee lessen oefenen voor een korte flitsende  
eindpresentatie waarin beeldend, dans, muziek en theater samenkomen!  
Proef bij jou in de buurt van alle ‘kunsten’ en ontdek wat je het allerleukst vindt. Vlak voor de meivakantie 
presenteren we voor publiek, en alle unieke kunstenwerken mogen natuurlijk mee naar huis! 
 
Voor wie? 

Voor creatieve kinderen tussen de 6 en 10 jaar die nog niet precies weten wat ze willen of van alles leuk 
vinden. Er starten twee groepen. Eén van 6 tot 8 jaar en één van 8 tot 10 jaar. 
 
Wat ga je doen? 
Het lesprogramma bestaat uit lessen van 60 minuten met korte opdrachten. We proberen zoveel mogelijk 
onderdelen van elke kunst aan bod te laten komen waarbij de kinderen uiteraard actief meedoen. 
 

KUNSTENMAKERS 
Voor de allerjongsten is er de cursus ‘Kunstenmakers’.  
In drie lesblokken van 10 weken kunnen kinderen van 4-6 jaar na schooltijd kennismaken met de ‘Nieuwe-
Veste-kunsten’. Het eerste blok begint in september, het tweede blok in januari en het derde blok in maart. 
Kinderen kunnen deelnemen alle lesblokken, maar ook kiezen voor één of twee van de drie. 
 
Voor wie? 

Voor creatieve kinderen tussen de 4 en 6 jaar die het leuk vinden om zelf muziek te gaan maken, te dansen 

en/of de fantasierijke wereld van theater te verkennen. 
 
Wat ga je doen? 
Het lesprogramma bestaat uit lessen van 45 minuten met korte opdrachten waarin zoveel mogelijk 
onderdelen van elke kunst spelenderwijs aan bod komen. 

 

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

De KUNSTENMAKERS starten op dinsdag 27 september (muziek), 10 januari (theater) en 28 maart (dans). 

Alle lessen zijn van 15:45 tot 16:30 gedurende 10 weken per lesblok. De lessen vinden afwisselend plaats 
op basisschool de Horizon en basisschool de Griffioen.  
De PROEFTUIN start op donderdag 29 september, lessen zijn van 16:00 tot 17:00 (6-8 jaar) en van 17:00 
tot 18:00 (8-10 jaar) gedurende 26 weken (6 weken per onderdeel – dans, theater, muziek, beeldend – en 
2 afsluitende lessen). De lessen vinden afwisselend plaats op basisschool de Horizon, basisschool de 
Griffioen en basisschool de Apollo.  

 

Prijs 
De cursus Proeftuin bestaat uit 26 lessen en kost 137 euro. De cursus Kunstenmakers bestaat uit drie keer 
10 lessen en kost per lesblok 62 euro.  
 
Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen kunsteducatie kunnen volgen, 

kunnen een aanvraag (laten) doen voor een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds. Meer informatie: 
www.jeugdcultuurfonds.nl. 
 
Meer info en inschrijven kan via onderstaande links:  
Proeftuin 6-8 / Proeftuin 8-10 
Kunstenmakers Muziek / Kunstenmakers Theater / Kunstenmakers Dans 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(!) GRATIS PROEFLES (!) 

Zoals ieder jaar starten we beide cursussen met een open Proefles! Je kunt in deze les vrijblijvend een keer 
meedoen (reserveren is niet nodig). Na afloop kun je meteen inschrijven als je het leuk vond! 

De Proefles Kunstenmakers vindt plaats op dinsdag 27 september van 15:45 tot 16:30 op bs de Griffioen. 
De Proefles Proeftuin vindt plaats op donderdag 29 september van 16:00 – 17:00 (6-8 jaar) en van 17:00 

tot 18:00 (8-10 jaar) op bs de Apollo. 

http://www.jeugdcultuurfonds.nl/
http://www.nieuweveste.nl/index.php/cursus/category/muziek/muziekverkenning/proeftuin_prinsenbeek_100100P
http://www.nieuweveste.nl/index.php/cursus/category/muziek/muziekverkenning/proeftuin_prinsenbeek_100102P
http://www.nieuweveste.nl/index.php/cursus/category/muziek/muziekverkenning/2015_kunstenmakers_prinsenbeek_100201P
http://www.nieuweveste.nl/index.php/cursus/category/theater/theaterklas/kunstenmakers_prinsenbeek_310110P
http://www.nieuweveste.nl/index.php/cursus/category/dans/dans_sub/kunstenmakers-prinsenbeek-dans-4-6-jaar

