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Morgen sluiten we weer een werkperiode af op school. Morgen is het Griffioendag. Een dag vol van plezier en spel op school. 
We vieren op de Griffioendag, ook Koningsdag, een dag vol sport en spel, en we vieren daarbij ook nog de verjaardag van 
Meneer Gerald. We hopen natuurlijk op mooi weer, want een deel van het programma willen we het liefst buiten doen.  

Eind april stond voor de groepen 7 en 8 in het teken van de Cito-Entree toets en de Cito-Eindtoets. De Cito-Entree toets 
wordt door de leerlingen van de groepen 7 gemaakt. Aan de hand van de resultaten van deze toets wordt er een indicatie 
gegeven voor welke vorm van Voortgezet Onderwijs het meest passend is voor uw kind. Een indicatie betekent natuurlijk dat er 
nog flink wat interpretatieruimte overblijft. De groepen 8 hebben de afgelopen dagen de Cito Eindtoets gedaan. De Cito 
Eindtoets geeft een wat formeler advies richting Voortgezet Onderwijs. In vergelijking met eerdere jaren is de positie van de Cito 
Eindtoets wel anders geworden. Voor vorig jaar hadden de scholen voor Voortgezet Onderwijs strikte grenzen gesteld aan de 
hand van het resultaat. Nu is het advies van de Basisschool maatgevend. En vormt de Cito-Eindtoets daar de formele bevestiging 
van. Het advies van de school is leidend, naast natuurlijk de plaatsingsmogelijkheden van de school voor Voortgezet Onderwijs.  

In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat we voor de meivakantie meer duidelijkheid zouden kunnen geven over de 
groepsindeling voor het komende schooljaar. We kunnen u  een overzicht geven van het aantal groepen dat we in 2016-2017 op 
Basisschool De Griffioen zullen hebben. In een kort overzicht: 

Groepen 1/2 Dit jaar hebben we zes groepen 1/2. In het komende schooljaar zullen dat vijf groepen 
zijn. Dit betekent dat er één groep opgesplitst zal moeten worden. De leerlingen van 
deze groep zullen door de groepsleerkrachten worden ingedeeld bij de overige 5 
groepen 1/2. Het is nog niet bekend welke groep wordt opgesplitst. 

Groep 2+ Ook in schooljaar 2016-2017 zal er een groep 2+ zijn. Dit zal het laatste jaar zijn dat we 
zullen werken met een 2+ groep. De leraren van de groepen 1/2  en de groepen 3 zijn 
nu voldoende geschoold en ervaren in het omgaan met verschillen tussen leer- en 
ontwikkelingsniveaus. Zij zijn in staat om de leerlingen die momenteel in aanmerking 
komen voor de 2+ groep vanaf 207-2018 in de groepen 1/2  of in de groepen 3 op 
maat te kunnen begeleiden. 

Groepen 3 Komend schooljaar werken we met vier groepen 3. Dit is bijzonder, omdat het 
leerlingaantal eigenlijk aangeeft dat er drie groepen 3 zouden moeten zijn. De 
personeelsformatie liet echter nog ruimte zien voor één extra groep. We hebben er 
voor gekozen om de groepen 3 in het komend schooljaar klein te houden. Ouders, let 
wel: Dit is maar voor één jaar mogelijk!! Deze vier groepen 3 zullen in schooljaar 2017-
2018 als drie groepen 4 samengaan. We weten dat hergroepering voor de leerlingen 
weer een wenperiode met zich meebrengt, maar dit nadeel weegt niet op tegen het 
voordeel van één jaar wat kleinere groepen. 

Groepen 4 De leerlingen van de vier huidige groepen 3 gaan naar vier groepen 4 in de schooljaar 
2016-2017. Dit betekent dat de groepssamenstelling gelijk blijft. 

Groepen 5 De leerlingen van de vier huidige groepen 5 zullen opnieuw worden ingedeeld. De vier 
groepen 5 worden dan vier nieuw samengestelde groepen 6 in de schooljaar 2016-
2017. De groepsleraren van de groepen 5 zijn inmiddels gestart met het proces van 
herindeling van deze groepen. Groepen worden nooit willekeurig ingedeeld. Er wordt 
rekening gehouden met vriendjes en vriendinnetjes, verdeling jongens en meisjes, 
bijzondere aandacht op leer- en ontwikkelingsniveau en de gewenste en 
noodzakelijke aandacht op het sociaal-emotioneel gebied.  

Groepen 6 De leerlingen van de huidige drie groepen 6 gaan naar drie groepen 7 in schooljaar 
2016-2017. Dit betekent dat de groepssamenstelling gelijk blijft. 

Groepen 7 De leerlingen van de huidige vier groepen 7 gaan naar vier groepen 8 in schooljaar 
2016-2017. Dit betekent dat de groepssamenstelling gelijk blijft. 

Groepen 8 Alle leerlingen van de huidige vier groepen 8 gaan naar het Voortgezet Onderwijs in 
schooljaar 2016-2017. 

Beste ouders, verzorgers, 
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Nadere mededelingen over het tijdstip van het bekend maken van de groepssamenstellingen en natuurlijk de groepsleiding van 
de groepen voor het komende schooljaar volgen in een later stadium.  

In de vorige Nieuwsbrief is genoemd dat de Groep Verkeersveiligheid Prinsenbeek (GVP) samen met de wijkagenten bijzondere 
aandacht hadden voor het parkeergedrag rond de school. Nu is deze week voorbij en wij mogen vaststellen dat de meeste 
ouders zich uitstekend aan de verkeersregels houden. Daarmee zijn de volwassenen een goed voorbeeld voor onze leerlingen. 
Fijn dat u de tijd neemt om uw kind veilig naar school te brengen. Bedenk steeds dat ‘even vlug’ nooit een succes is.   

Morgen organiseren we op onze school De Griffioendag. Op deze dag zijn de schooltijden aangepast. We hebben morgen een 
continurooster. Dat wil zeggen dat de schooltijd van 08:45 uur tot 14:30 uur is. Alle kinderen eten tussen de middag op school. 
Dank aan alle ouders die hiervoor pannenkoeken bakken! Wilt u een bord (voorzien van naam) meegeven naar school?  
De ouderraad verzorgt morgenochtend een traktatie, vorige week is er een mailbericht door de ouderraad gestuurd met het 
verzoek om, indien nodig, zelf voor een alternatief te zorgen.   

Na de Griffioendag van morgen begint om 14:30 uur de meivakantie. Een lange vakantie van wel twee weken. Na deze twee 
weken beginnen we weer op school op maandag 9 mei. Let op: Op maandag 16 mei is het Tweede Pinksterdag en is het ook een 
vrijde dag. In de bijlage bij deze Nieuwsbrief treft u het definitieve overzicht van vrije dagen en vakanties voor 
het schooljaar 2016-2017 aan. Deze dagen zullen ook op de schoolkalender op de website worden gezet.   

Ik wens u en uw kinderen een plezierige meivakantie toe!! 

 
Gerald Hilgersom 
Directeur Basisschool De Griffioen 

 

 
Algemeen:  

 Woensdag 11 en woensdag 18 mei zijn de kinderen van groep 0 en 1 vrij i.v.m. een toetsmoment van groep 2.    

 Wij wensen iedereen een fijne meivakantie!   

 

 
 De groepen 3c en 3d zijn nog steeds op zoek naar plastic tassen. 

 Alle ouders die meegeholpen hebben met pannenkoeken bakken alvast bedankt. 

 Alle moestuintjes van groep 3b mogen in de vakantie lekker thuis verder groeien, maar ze hoeven 
na de vakantie NIET meer mee terug naar school. 

 We kijken uit naar een gezellige Griffioendag!  

 Geniet van een welverdiende vakantie en vergeet niet af en toe een gezellig boekje te lezen. 
 

 
 Afgelopen dinsdag waren de groepen 4 in dromenland...Wat hebben we heerlijk geslapen! 

 Na de meivakantie start het nieuwe thema van taal; "kleding." 

 We hebben zin in de Griffioendag! Pannenkoek-bak-ouders super dankjewel voor het bakken van stapels 
pannenkoeken!  

 Na de meivakantie start in de groepen 4 het project "de Talenten vlinder." We houden u op de hoogte. 

 

 
 Alle spreekbeurten zijn afgerond in de groepen 5 en waren interessant. We hebben weer een hoop van elkaar mogen 

leren.  

 We willen graag nog extra hulp voor de sportdag op 26 mei. Dus ouders die zich willen aanmelden zijn van harte 
welkom.  

 We wensen iedereen een fijne vakantie!  
 

Groep 1-2 en 2+ 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 5 
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 De werkstukken zijn allemaal ingeleverd! Wij verheugen ons om die allemaal te mogen lezen. Na de meivakantie 

starten we met de spreekbeurten over deze werkstukken.  

 Hartelijk dank alvast aan alle ouders die pannenkoeken voor ons willen bakken op de Griffioendag van morgen.   

 Afgelopen maandag is er weer een ontruimingsoefening geweest op de Knipoog. Deze is prima verlopen!  

 Op dinsdag 28 juni gaan de groepen 6 op schoolreis. Na de meivakantie krijgt u hier nog nadere informatie over. De 
kosten voor deze schoolreis zijn €27,50 euro.  

 Wij wensen alle kinderen en ouders een welverdiende vakantie toe met lekker weer en wij hopen dat iedereen hierna 
weer uitgerust kan starten met het laatste stuk van het schooljaar.  

 
 Wat werken we toch hard in groep 7: twee weken geleden heeft (bijna) iedereen het Verkeersexamen afgelegd. Jullie 

zijn allemaal geslaagd; gefeliciteerd! Er zijn nog enkele leerlingen die het praktijkexamen moeten inhalen, dit zal na de 
meivakantie plaatsvinden.  

 Deze week hebben we de entreetoets gemaakt. Over 3 a 4 weken volgt de uitslag. Deze krijgt u van uw 
eigen kind in een  enveloppe mee naar huis.  

 Vanaf 17 mei starten we met de spreekbeurten. Succes allemaal!  
 

 
 Deze week hebben de kinderen in hun Cito Eindtoets laten zien wat ze allemaal kunnen. En wat weten ze al veel na acht 

jaar basisonderwijs! 

 Na de meivakantie zijn de eerste spreekbeurten/presentaties van de werkstukken gepland. Veel succes met de 
afronding van de werkstukken en de voorbereiding van de presentatie. 

 Ook gaan we na de meivakantie al snel starten met de musical. Neem nog snel een paar zang/dans/acteerlessen in de 
vakantie . 

 De eerste brief over het kamp is alweer meegegeven. We hebben er heel veel zin in! Op woensdag 18 mei is in verband 
met de musical, de "Laat zien wat je kunt show". 

 Nog een extra oproep aan ouders voor hulp met de sportdag (donderdag 26 mei). Je kunt je opgeven bij de leerkracht. 

 
 We zijn van start gegaan met het project: de code. We gaan met behulp van de website code.org leren programmeren!  

 Tip voor leerlingen die thuis ook aan de slag willen: https://scratch.mit.edu/  

 NIEUW! Volg ons op Facebook! Regelmatig maken we leuke foto's en filmpjes van de dingen die we maken binnen 
Ondersteboven¡. Er komt dan ook vaak de vraag of deze gemaild kunnen worden of hoe dat leerlingen ze kunnen 
krijgen. Via Facebook kunnen we alles makkelijk delen! Als proef willen we dit de rest van dit schooljaar uit gaan 
proberen! Volgt u ons ook? https://www.facebook.com/Ondersteboven-478704149001672/?fref=ts 

 

 
We hebben vorige week dinsdag alweer de laatste wedstrijd van de competitie gespeeld. Griffioen 9 verloor helaas nipt met 13-
12 van basisschool de Eerste Rith. Toch zijn we heel erg trots op onze tweede plaats! Op 30 mei spelen we de finale bij v.v. 
Boeimeer. De hele dag worden er nog wedstrijden gespeeld en zijn er activiteiten voor de kinderen die niet voetballen. 
 

Groep 6 

Groep 7 

Groep 8 

Ondersteboven  

Nac Junior Street League  
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Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil. Blijven lezen in de zomervakantie is daarom 
belangrijk en dat kan heel goed met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek. In de app staat een ruime selectie van digitale 
kinderboeken (e-books). Voor ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook voor volwassenen is er genoeg te vinden. 
Het enige dat u hoeft te doen, is de app op uw tablet of smartphone te zetten en de e‐books te downloaden. Eenmaal 
gedownload kunt u de boeken offline lezen. Laat de zomer maar komen! De nieuwste versie van de VakantieBieb is van 1 juni 
t/m 31 augustus beschikbaar in de App Store of Google PlayStore. 
 

 

 
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. 

Tip: zomerlezen met de VakantieBieb 

Kober – overblijven    

Bent u bakjes, bekers, sjaals, handschoenen, 

jassen of tassen kwijt? Onze ’gevonden-

voorwerpen-manden’ bij de kleuteringang zijn 

overvol! Kom snel kijken want binnenkort zullen 

we de spullen gaan ruimen. 

 

mailto:kbsdegriffioen_overblijven@inos.nl
mailto:kbsdegriffioen_overblijven@inos.nl
mailto:overblijven@kober.nl
http://www.kober.nl/overblijven
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQksPH6J_MAhXEvBQKHafRBd4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fhondenuitlaatservice-nissewaard.nl%2FHome%2FMededeling.html&bvm=bv.119745492,d.ZGg&psig=AFQjCNEHxZoiA-Caj8642JFiMCzNOzTENQ&ust=1461331057504510


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! 

 

 
- Vakantieoverzicht 2016 -2017 
- Flyer miniviering: Wonderen 
- Breda Actief X-kids mei  
- Breda Actief Special X-kids 

Lunch Break bij Belle Fleur kinderopvang     

Bijlage(n)  
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