
 
 

 

 
8 maart 2016 

 
Nieuwsbrief no. 12 

Beste ouders/verzorgers,  

U ontvangt deze Nieuwsbrief op een dinsdag. Dit omdat we aanstaande donderdag niet in de gelegenheid zijn om de 
Nieuwsbrief te versturen. Het is dan beter eerder te zijn dan een dag te laat, waarbij ieder zich afvraagt waarom de Nieuwsbrief 
later komt. 

Het is alweer bijna lente, bijna, want buiten zien we het eigenlijk nog niet gebeuren. Deze week is er een beetje 
sneeuw gevallen en het regent, regent en regent. De kleuters spelen natuurlijk droog in de speelzaal, maar het 
liefste zouden ze deze speeltijd natuurlijk buiten doorbrengen. Maar de karren staan droog in de schuur en in de 
zandbak is nog net geen drijfzand. Het enige dat we weten is: Het wordt alleen maar beter weer!! Het wordt lente.  
Lente betekent ook dat we weer beginnen met de NAC Junior Street League. Onze groepen 8 spelen tijdens deze competitie na 
schooltijd tegen de teams van andere Bredase scholen. Dit is meestal een hele onderneming voor Meneer Jeroen en Meneer 
Sander, de teambegeleiders. De fietstocht naar het veld van de uitpartij, het team begeleiden, maar ook het organiseren dat 
onze supporters zich goed gedragen.  En dan na winst, en soms verlies, de terugtocht naar Prinsenbeek. Fijn dat ook papa’s en 
mama’s, zelfs bij uitwedstrijden, langs de lijn staan. We gaan een goede tweede helft van de competitie tegemoet!! 

Op school organiseren we in deze weken activiteiten rond Stichting Hulphond. In de groepen wordt er aandacht besteed aan het 
begeleiden en opvoeden van deze speciale honden. Opvoeden betekent soms zelfs dat er erg streng gedaan moet worden tegen 
de hulphond. Korte aanwijzingen geven, niet aaien, duidelijkheid, het is heel bijzonder. Voor de kinderen is dit soms zelfs 
verwarrend. Immers voor een beest dat zo dienstbaar is, zo goed helpt, moet je toch eigenlijk aardig zijn?? We horen in de 
lessen van honden die mensen begeleiden, honden die goed kunnen zoeken, honden die soms in een woning ter ondersteuning 
zijn. Het is voor onze kinderen een bijzondere ervaring dat een hond niet alleen maar een knuffelbeest(je) is. Deze week zullen 
we doorgaan met onze activiteiten en u bent natuurlijk van harte welkom op de afsluitingstentoonstelling op woensdag 16 
maart tussen kwart over twaalf en kwart over één (12.15-13.15 uur). Op diezelfde woensdag houden we onze sponsorloop rond 
de school; u begrijpt dat de kinderen daarbij supporters kunnen gebruiken!! 
 
De laatste twee weken worden beheerst door zieken, héél veel zieke kinderen, maar ook zieke meneren en juffen. De 
griepgolf heeft Prinsenbeek echt bereikt. Afgelopen maandag hadden we in een groep zelfs 16 zieke kinderen. In de 
klas is dat dan opeens wel een bijzondere en vreemde dag voor de kinderen die niet ziek zijn. Voor papa’s en mama’s 
betekent het dan dat er thuis goed verzorgd moet worden. We willen u in ieder geval vragen om voorrang voor het 
zieke kind! Immers halfziek op school zijn zonder energie vraagt wel erg veel van een kind. In dergelijke situaties 
schromen we ook niet om u te bellen om opvang te organiseren, hoe lastig dat soms ook voor u is.  
Naast zieke kinderen hadden we in deze weken ook veel collega’s die ziek waren. Het organiseren van vervanging is dan een 
flinke puzzel. We vragen vervanging aan, maar de laatste tijd hebben we regelmatig te maken met een tekort aan vervangers.  
Samen met andere scholen in Breda en West-Brabant hebben we een vervangerspool. In lastige situaties met veel zieken zullen 
we in de komende periode ook taken binnen het team herschikken. Het kan dus voorkomen dat onderwijsondersteuners en 
intern begeleiders voor de klas moeten staan. Dit alles om ons primaire werk, het begeleiden van kinderen in de groep, door te 
laten gaan. 

Morgen is woensdag 9 maart, studiedag, de leraren besteden aandacht aan schoolontwikkeling en we hebben aandacht voor 
KIVA, een Fins programma ter voorkoming van pesten. Kiva zou voor onze school Basisschool De Griffioen, een bijzondere 
aanvulling kunnen zijn voor onze leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling, waarbinnen we eerder dit jaar ook de Rots en Water 
training voor de bovenbouwleerlingen hebben opgenomen. Later dit jaar hopen we u hier meer over te kunnen vertellen. 

Ik wens u en uw kinderen, in afwachting van mooi weer, veel plezier! 

Gerald Hilgersom 
Directeur Basisschool De Griffioen

Algemeen 

8 maart 2016   

Basisschool De Griffoen  
Schoolstraat 45 
4841 XC Prinsenbeek  
076-5412948 
Kbsdegriffioen_info@inos.nl 
www.bsdegriffioen.nl  

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=0ahUKEwiGteDWpLHLAhUKEpoKHSEjAigQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ltcwingsblokker.nl%2Fsub%2F5%2F73%2Flente-toernooi&bvm=bv.116274245,d.bGs&psig=AFQjCNHQyaYOyrrahBiIstAoLjbTDmzTtA&ust=1457533261525768
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj499mLpbHLAhVDYpoKHcDmA_EQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.obsdeboeier.nl%2Fnieuws%2F&bvm=bv.116274245,d.bGs&psig=AFQjCNFs8e_44kha-wLv_u5--NVy-li5GQ&ust=1457533338210293


 

 Groep 1-2 D (juf Maud & juf Annemarie): wij sparen (alleen) de deksels van schoenendozen.  

Voor de creatieve middag van dinsdag 15 maart sparen:  

 Groep 1-2A (juf Lieke & juf Bianca) en 1-2D (juf Maud & juf Annemarie):  keukenrollen. 

 Groep 1-2C (juf Ineke & juf Astrid),  1-2F (meneer Geert) en 2+ (juf Marjolein & juf Paulien):  
schone sokken. Het liefst een volwassen maat.  

 
 In groep 3a (juf Hedy & juf Lisette) hebben we een nieuwe student. Juf Sanne komt tot het eind van het schooljaar af te 

toe een week in onze klas. 

 Woensdag 16 maart hebben we een sponsorloop voor Stichting Hulphond en we sluiten deze dag af van 12.15 tot 13.15 
uur met allerlei activiteiten, waaronder het bezichtigen van de kunstwerken van de kinderen. Om deze "musea" te 
bezoeken vragen wij natuurlijk wel een bijdrage! We hebben ook een doorlopende dierenmodeshow, 
waarbij we ook weer entree vragen. We hopen op een daverende opkomst met veel succes. Het zou 
fijn zijn als de gasten muntgeld meebrengen voor allerlei entree.  

 We hebben genoten van de voorstelling van het project "Alles in de Wind", uitgevoerd door 
Philharmonie ZuidNederland. We zijn zelfs op Omroep Brabant geweest. Dit kunt u bekijken via onderstaande link: 
http://www.omroepbrabant.nl/?news/245354862/Philharmonie+Zuidnederland+maakt+elk+jaar+muziek+voor+17.000
+kinderen.aspx 

 
 We hebben met spelling de laatste categorieregel geleerd voor dit jaar; de regel over het achtervoegsel.  

 We hebben een leuke voorstelling van het Philharmonie orkest Zuid Nederland gezien en een leuke workshop gehad. 
We hebben zelfs Omroep Brabant gehaald! 

 Maandag 7 maart zijn we gestart met de goede doelen week rondom het thema "Stichting hulphond Nederland". Er zijn 
gastsprekers met hulphonden op school waar we heel veel van gaan leren gedurende de goede doelen week. 

 Vanmiddag (dinsdag) hebben wij een leuk circuit rondom het thema hulphonden. 

 Op woensdag 16 maart is er sponsorloop voor het goede doel. En hopen wij zoveel 
mogelijk mensen op school in onze klassen (groepen 4 in het hoofdgebouw) te zien tussen 
12.15 en 13.15 uur. Je bent van harte welkom! (tip; neem klein geld mee, er wordt entree 
geld gevraagd voor het goede doel; Stichting hulphond Nederland).  

 Woensdag 9 maart zijn de kinderen vrij ivm studiedag voor de juffen en meneren van de Griffioen.  

 

 We zijn ook in groep 5 druk bezig met het goede doel:  de stichting Hulphond. Er zijn presentaties geweest, we gaan 
nog een sponsorloop doen , we verzamelen doppen, kijken naar filmpjes, zien echte hulphonden aan het werk op 
school en gaan knutselen of tekenen om iets moois te maken, wat bij de afronding  op woensdag 16 maart 
tentoongesteld gaat worden. Hiervoor vraagt groep 5 C van juf Amanda & juf Karin om 
schoenendozen, kleine dozen en wc-rolletjes te verzamelen. De kinderen knutselen daar dan een 
hond van.  

 De lente is in aantocht, en als er mensen zijn die hun krulhazelaar gaan snoeien... dan zouden alle 
juffen van groep 5 graag wat mooie paastakken krijgen voor in de klas, alvast bedankt. 

 De Grote Rekendag komt er aan, woensdag 23 maart! Wij hebben knappe rekenaars in groep 5 dus dat komt vast goed. 

 
 De meeste kinderen hebben hun onderwerp van het  werkstuk bekend gemaakt . Er zitten heel interessante titels bij! 

Veel kinderen zijn ook al gestart met het maken van de eerste hoofdstukjes. Het werkstuk moet 
uiterlijk op 21 april ingeleverd worden.  

Groep 1-2 en 2+ 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 
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 Volgende week 15 maart gaan wij op de fiets naar de Haagse Beemden voor ons jaarlijkse uitstapje van de 

boomfeestdag. Graag nog even de fiets nalopen op mankementen.  

 Wij zijn hard bezig voor het oefen van het verkeersexamen. De route hebben de kinderen al meegekregen. 
Het zou fijn zijn wanneer u met uw zoon/dochter deze route zou willen fietsen. 

 Wij horen al positieve geluiden wat betreft de werkstukken. De deadline staat op 8 april. 

 
 Wij hopen dat de aanmeldingen goed zijn verlopen! Nu nog afwachten of er lotingen zijn. Het blijft nog even spannend! 

 Op dinsdag 15 maart gaan we met alle groepen naar het mobiliteitsmuseum in ons eigen Prinsenbeek!  
 Deze week is onze "Goede Doelen week" en staat in het teken van De Hulphond. Deze week zijn er activiteiten om dit 

thema heen zoals een gastles, de kinderen gaan een sponsorloop lopen en we zamelen plastic doppen in voor het 
goede doel!  

 
 Volgende week gaan we naar buiten want dan staat Natuurknap op het programma en dat ontdek je niet in een lokaal! 

Bij het Milieu Educatief Centrum gaan we een wandeling lopen van 3 km. Fijn dat er ouders willen rijden! 

 We gaan de wandeling lopen aan de hand van een app. De leerlingen krijgen in groepjes een tablet mee maar mogen 
ook een eigen device meenemen, het zou fijn zijn als ze de app thuis al installeren, tijdens de wandeling moet alleen de 
gps aan.  

 Hoe vind je de app:  

 Zoek in de app-store voor Apple  ‘quizroute Breda’   

 Zoek in de playstore voor Android ‘speurtocht Breda’  

 De dinsdagmiddaggroep gaat de wandeling beleven op 22 maart! 

 

23 MAART GROTE REKENDAG OP DE GRIFFIOEN  

Wij doen met de hele school mee aan de landelijk georganiseerde Grote Rekendag 2016. De Grote Rekendag 
richt zich op onderzoekend leren.  Het thema dit  jaar is: Een kijkje achter de code.  
We gaan de hele ochtend met groep 1 t/m 8 aan de slag met allerlei verschillende activiteiten rondom dit 
thema. De kinderen leren denken in stappen die een computer maakt...  
Gaat het ons lukken om de CODE te kraken? 
 

 
Woensdag 16 maart is de afsluiting van de Goede Doelenweek. De leerlingen ontvangen een gezonde traktatie na 
de sponsorloop.  
Tussen 12.15 en 13.15 uur kunt u de tentoonstelling bezoeken en in de aula koffie, thee, ranja, een broodje of 
soep kopen. De opbrengst hiervan gaat naar Stichting hulphond, het goede doel van dit jaar. 
 
 

 
Tijdens de Open Dag op 19 maart 2016 organiseert Amphia op de locaties Breda Langendijk, Breda Molengracht en Oosterhout 
Pasteurlaan activiteiten voor jong en oud om op een leuke manier kennis te maken met het ziekenhuis. Belangstellenden zijn 
tussen 11.00 en 16.00 uur van harte welkom. Bezoekers kunnen die dag niet alleen meekijken, maar ook zelf de zorg ervaren. Zo 
kunnen er gezondheidstestjes gedaan worden, kan je op locatie Langedijk ervaren hoe het is om 
slechtziend of oud te zijn, is er bij locatie Molengracht een spectaculaire reddingsoperatie te zien en kan je 
op locatie Pasteurlaan de operatiekamer bezoeken. Kinderen kunnen meedoen aan een speurtocht door 
het ziekenhuis, hun liefste knuffel of pop meenemen naar de knuffeldokter, zich laten schminken of op de 
foto gaan als dokter of verpleegkundige. Het hele programma vind je op www.amphia.nl/opendag.  

 
 
 

Groep 7 

Groep 8 

Ondersteboven  

Ouderraadpraat    

Open dag Amphia    

Grote Rekendag 
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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. 
Dit formulier kunt u afgeven bij Lisette (teamkamer), of inscannen en mailen naar: 
kbsdegriffioen_overblijven@inos.nl.  
Ook ligt er altijd een papieren versie van het medicijnformulier bij 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! 
(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 

 

 
 
Flyer Bredase Boomfeestweek 
Flyer Poppendokter  

Kober – overblijven    

Bijlage(n)  
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