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Het is bijna Pasen. Voor een katholieke school als Basisschool De Griffioen, ook een moment om stil te staan bij de waarden van 
het Paasverhaal. Het is voor ieder goed om zich te realiseren dat in het samenleven, samenwerken met mensen ook wel eens 
dingen verkeerd gaan. Afspraken worden, ondanks goede bedoelingen, niet altijd goed nageleefd. Fouten worden gemaakt, 
fouten bij afspraken, fouten bij beloftes. Ieder gebeurt dat, van het Paasverhaal leren we dat er mogelijkheden zijn tot herstel, 
tot verbetering. Er kan opnieuw begonnen worden. Zoals in de lente de natuur ons laat zien dat er opnieuw begonnen wordt, zo 
is het bij mensen dat er herstelmogelijkheden zijn. Verontschuldigingen over en weer, en vooral blijven uitgaan van de goede 
bedoelingen van de ander. Het vraagt iets van ieder mens om ruimte te geven aan deze herstelmogelijkheid.  
Het paasfeest heeft ook de gewone wereldse kanten. Een mooi ontbijt, eieren zoeken in het park, een voetbal- of 
hockeytoernooi op zaterdag of op maandag. Samen een dagje uit. Pasen geeft een dagje extra om weg van de drukke wereld 
samen met het gezin de rust te vinden voor de komende periode, het volgende deel van het schooljaar.  
 
In de afgelopen periode hebben we heel veel aandacht gegeven aan de Projectweek. De leerlingen hebben veel geleerd. In 
iedere groep is er ruim aandacht geweest voor de hulphonden en natuurlijk ook voor de mensen die afhankelijk zijn van deze 
honden die op een heel bijzondere manier opgeleid moeten worden.  De actie is een bijzonder succes geworden. We zijn er 
eigenlijk een beetje beduusd van. De opbrengst is wel heel bijzonder, we hebben via Prinsenbeek Nieuws een bedrag laten 
weten, maar de huidige tussenstand van de actie is: €11.252,76. Van dat bedrag kunnen wel bijna vier hulphonden volledig 
opgeleid worden. Daar kunnen mensen die het nodig hebben, gelukkig weer veel plezier aan hebben. Fijn dat onze leerlingen zo 
betrokken waren bij het goede doel en fijn dat alle papa’s en mama’s, opa’s, oma’s buren en anderen zo gul hun bijdrage 
hebben gegeven. 

Ook in de afgelopen periode hebben al onze leerlingen van de groepen 7 en 8 deelgenomen aan serieuze gesprekken in het 
Project Prinsenbeek Begroot. Een bijzonder onderdeel waren de voorstellen om wijzigingen aan te brengen in de begroting voor 
Prinsenbeek. Kinderen gaven aan dat er meer aandacht moet zijn voor veiligheid en groen. Ook wensen kinderen een 
kinderboerderij, een ziekenhuis, een Primark of H&M, en een gezellige markt in Prinsenbeek. Trots zijn onze leerlingen vooral op 
Carnaval, op de vriendenkring in het dorp en op de sportclubs.  

In de komende periode wordt het weer wat rustiger op school. Er wordt vooral weer veel geleerd! In april hebben we de CITO-
Entreetoets voor de leerlingen groepen 7 en de CITO-Eindtoets voor de leerlingen van de groepen 8. Fijn dat de 
toelatingsprocedure naar het voortgezet onderwijs dit schooljaar is ingekort. Voor april weten de leerlingen en ouders al of er 
sprake is van een toelating of dat er, vanwege loting, naar een andere school gezocht moet worden. Onze leerlingen zijn bijna 
alle op de school van hun voorkeur toegelaten, drie leerlingen hadden pech en zijn uitgeloot. Samen met de ouders wordt er 
gekeken naar de mogelijkheden op de school van de tweede, of soms derde keus. U begrijpt dat ook onze leerkrachten van de 
groepen 8 dit proces nauw volgen. 

Over twee weken is er op school de Seefweek. Dat is de week waarop we bijzondere aandacht hebben voor de 
verkeersveiligheid. Dan gaat het natuurlijk om het eigen gedrag, maar voor de leerlingen ook om het gedrag van de ander! Je 
kunt soms wel weten hoe je jezelf moet gedragen, maar je moet ook rekening leren houden met anderen. Bijvoorbeeld met 
auto’s die niet goed geparkeerd staan, met verkeer dat de weg blokkeert vanwege snel uitstappen. Ook daar moeten leerlingen 
mee om leren gaan. Het gaat dus niet alleen om het eigen gedrag, het gaat ook om het gedrag van de ander. Er zal tijdens deze 
week natuurlijk ook aandacht zijn voor het parkeergedrag van volwassenen. 

Ik wil u alvast opmerkzaam maken op een foutieve melding in onze schoolkalender. De sportdag van Basisschool De Griffioen zal 
op 26 mei zijn en niet op de datum die in de schoolkalender vermeld staat. We willen u vragen om dit aan te passen in de 
kalender. In de Nieuwsbrief vlak voor de sportdag zullen we dit voor de zekerheid nogmaals vermelden. 

Ik wens u en uw kinderen, mede namens alle juffen en meneren een fijn Paasweekend. 

Gerald Hilgersom 
Directeur Basisschool De Griffioen 

Beste ouders, verzorgers, 
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Algemeen: 

 Dinsdag 5 en donderdag 7 april zijn de oudergesprekken voor groep 1.  

 1-2A (juf Lieke & juf Bianca): De oma van Faas heeft verteld over haar moestuin. Dit was erg leuk!  

 

 
 Wij willen alle kinderen en ouders bedanken voor hun geweldige inzet en enthousiasme voor het 

goede doel “stichting hulphond”. Er is een fantastisch bedrag opgehaald. 

 In de week van 4 t/m 8 april hebben we verkeersweek. De groepen 3 sluiten deze week af op 
vrijdag 8 april met een speurtocht. Hiervoor vragen wij hulp van de ouders. Verdere informatie 
hierover volgt zo spoedig mogelijk.  

 
 De Grote Rekendag was een groot succes!  

 We zijn hard aan het oefenen met de tafeltjes.  

 We hebben ons taalthema "Lekker" afgesloten met een receptenwedstrijd en ... heerlijk gekookt! 

 Fijne Paasdagen toegewenst!  
 

 
 De groepen 5 hebben woensdag 23 maart een leerzame en leuke Grote Rekendag gehad.  

 Ook hebben de leerlingen genoten van de sportieve workshop Capoeira.  

 Wij vragen de ouders om te helpen bij het oefenen van de tafeltjes zodat de leerlingen op kunnen voor het 
tafeldiploma bij meneer Gerald. 

 
 Fijn dat zoveel ouders ons willen helpen bij de begeleiding van een groepje tijdens de verkeersbordenpuzzeltocht op 

woensdag 6 april, een activiteit van SEEF. De groepen 6A en 6C hebben nog een paar ouders nodig. Graag aanmelden 
bij de eigen leerkracht. 

 Afgelopen woensdag hebben de kinderen flink hun best gedaan bij de Grote Rekendag 2016. Het thema was “kijkje 
achter de code”. We hebben gewerkt met pijlenschema’s en met pixels. 

 De kinderen zijn enthousiast bezig met hun werkstuk. Ze worden echt mooi en zijn interessant om te lezen. Het 
werkstuk moet uiterlijk op donderdag 21 april ingeleverd worden. Nog veel succes allemaal! 

 

 
 Vrijdag 8 april doen wij mee aan het landelijke verkeersexamen. Hiervoor hebben wij gelukkig al voldoende 

aanmeldingen van ouders die ons willen ondersteunen. Hier zijn wij heel erg blij mee. We willen u vragen samen met 
uw zoon of dochter nog eens goed de fiets na te lopen en de fietsroute te oefenen. 

 De inleverdatum voor de werkstukken komt weer in zicht. Wij verwachten de werkstukken te hebben ontvangen op 
vrijdag 8 april. 

 In de twee weken voor de meivakantie nemen wij de entreetoets af. Omdat wij de kinderen hier goed op voor willen 
bereiden, gaan wij in de week van 4 april aan de slag met de oefentaken. U ontvangt van ons nog een informatiefolder 
over deze toets.  

 De afgelopen tijd hebben we veel activiteiten gehad waarbij we dankbaar gebruik hebben gemaakt van uw hulp. 
Zonder u was een dag als de boomfeestdag niet mogelijk geweest. Bedankt! 

Groep 1-2 en 2+ 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 

Groep 7 
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Beste ouders, 

In de week van 4 april a.s. hebben wij weer een SEEF week. De  thema’s  van deze week zijn fietsvaardigheid en het 
verkeer in onze schoolomgeving.  
Alle groepen hebben deze week een verkeersactiviteit; 

 De groepen 1 en 2 gaan  op dinsdag  5 april oefenen met oversteken. 
 De groepen 3 hebben op vrijdagmiddag 8 april een speurtocht rondom onze school. 
 De groepen  4 en 5 gaan op woensdag ochtend 6 april op de speelplaats  fietsen op een hindernisbaan.  
 De groepen 6 hebben op woensdagochtend 6 april een verkeersbordenpuzzeltocht. 
 De groepen 7 hebben op vrijdag 8 april hun praktisch verkeersexamen. 
 De groepen 8 hebben, in verband met de planning, hun activiteit deze week al gehad; het project ‘Luisteris’ van de 

Nederlandse Spoorwegen. 
 
Bij een aantal activiteiten hebben we hulp nodig van ouders. U krijgt via de leerkracht van uw kind te horen of uw hulp nodig is. 
 
Groeten van de SEEF commissie  
 

 
 Wisselaar - Griffioen 8: 9-3 

 De wedstrijd van a.s. dinsdag (29 maart): Eerste Rith - Griffioen 9 is verplaatst naar dinsdag 12 april. 
Griffioen 10 - Horizon: 5 april. 

 De stand (met nog 2 wedstrijden te gaan):  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

SEEF   

Nac Junior Street League   

Kober – overblijven    
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(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! 

 
- Flyer Belle Fleur Cupcakewedstrijd  

- Flyer kledingbeurs 

- Flyer miniviering Pasen 

- Flyer hockeykampen 
 

 

  

Lunch Break bij Belle Fleur kinderopvang     

Bijlage(n)  
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