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Algemeen
Beste ouders/verzorgers,
Op Basisschool De Griffioen spelen de kleuters ondanks de vele buien deze week toch lekker buiten. Wat
is er fijner dat lekker in de plassen stampen en er heel hard doorheen lopen? We weten dat veel kinderen
de boodschap mee naar school krijgen om vooral netjes op de kleding te blijven. Maar de verleiding is
soms wel erg groot voor een kind. Lekker stampen, zo hard dat al het water uit de plas weg is, geeft wel
heel veel pret. Voor de juffen en meneren is het dan echt gewoon afwegen. Het plezier, de lol, de
zichtbare pret, tegenover de kleding. Ik moet u laten weten dat het plezier op dat moment dan ook echt
telt. En ben je echt helemaal nat, dan hebben we op school ook nog reservekleding.
Naast het buitenspel is er natuurlijk het spel in de speelzaal mogelijk op een regenachtige dag. In beide speelzalen op onze
school staat op een regenachtige dag veel materiaal en toestellen opgesteld. We proberen optimaal aan de bewegingsbehoefte
van de kinderen tegemoet te komen.
Vorige week hebben we op bijna de enige zonnige dag van de afgelopen week onze sportdag mogen houden. Heel veel papa’s,
mama’s, opa’s en oma’s hebben geholpen bij de organisatie van de dag. Fijn dat er zoveel hulp was! De leerlingen hebben veel
plezier kunnen maken bij de spelletjes. Iedere groep ging voldaan naar school terug. De schooltijden zijn op de sportdag altijd
aangepast. We beginnen wat later en we zijn ook vroeger klaar. Fijn dat alle ouders daar goed rekening mee gehouden hadden.
Er is na de sportdag een mail uitgegaan naar alle ouders met de vraag om tips en tops. We hebben van verschillende mensen
reacties gekregen. Hartelijk dank daarvoor!!
U merkt er niet zoveel van, maar op school vinden deze en ook de volgende week veel klassenobservaties plaats. Deze
observaties maken deel uit van KwaliteitWijzer, een onderdeel van het kwaliteitssysteem op onze school. In iedere groep vindt
er een observatie plaats tijdens een groepsles. Het handelen van de leraar wordt geobserveerd door een interne (van de school
zelf) en een externe (van buiten de school) observant. Aan het eind van de observatie ontvangt de geobserveerde leraar
feedback van de observanten. Er worden tips en tops uitgewisseld en de gegevens van de observatie worden verwerkt in ons
interne registratiesysteem. Op deze wijze organiseren we jaarlijks een audit binnen onze school. Een keer in de vier jaar wordt
deze audit ook door collega’s van buiten Basisschool De Griffioen afgenomen.
Op school hebben we drie manden voor gevonden voorwerpen. Broodtrommels, jassen, mutsen, gymschoentjes die
echt van ‘niemand’ zijn. In de komende week zullen deze spullen op twee tafels in de hal worden uitgestald. Dan kunt
u nog komen kijken naar verloren gewaande spulletjes. Indien u nog iets terugvindt dan kunt u het meenemen. Na
deze week worden de overgebleven spullen gewassen en weggedaan naar de Kringloop.
Na de komende week is er een junivakantie-week. Wij wensen u veel plezier tijdens deze extra vakantieweek voor de kinderen!
Na de vakantieweek gaan we echt beginnen aan de afronding van dit schooljaar en kijken we achter de schermen alweer volop
naar het volgende schooljaar.
Ik wens allen een fijne werkweek en een plezierige junivakantie toe!!

Gerald Hilgersom
Directeur Basisschool De Griffioen

Groep 1-2 en 2+
Algemeen:
 Wij willen alle hulpouders bedanken voor jullie geweldige inzet bij de sportdag!
 Op woensdag 8 juni zijn de groepen 0 en groepen 2 VRIJ i.v.m. een toetsmoment van groep 1.
 woensdag 13 juli is er een poetsavond van 19.30 tot 21.00 uur. Graag opgeven bij de leerkracht.





1-2A (juf Lieke & juf Bianca): We danken de oma van Lizzy & opa van Sarah voor het vertellen over dingen van vroeger.
1-2D (juf Maud & juf Annemarie): wij bedanken de opa van Ties voor het vertellen over vroeger.
1-2E (juf Monique & juf Angela): Maandag 6 juni gaan we ‘s ochtends een kijkje nemen in het Heemkunde museum van
Prinsenbeek. We krijgen een rondleiding van de oma van Fien. Dinsdag komt de oma van Joppe vertellen over vroeger.
1-2F (meneer Geert): opa van Luuk, dank je wel voor het leuke verhaal dat je kwam vertellen over vroeger.

Groep 3




Dinsdag 28 juni is het juffen- en meneerdag in groep 3. We willen die dag een uitstapje maken naar de
speeltuin in de Haagse Beemden en zoeken hiervoor ouders die ons willen brengen en/of ophalen. Om
11.15 uur willen we op school vertrekken en om 14.15 uur weer worden opgehaald. Graag opgeven bij
de eigen leerkracht en ook aangeven hoeveel kinderen u mee kunt nemen. Verdere informatie over deze
dag volgt spoedig.
Groep 3c wil meneer Jeroen bedanken voor al het invalwerk van afgelopen maanden.

Groep 4






De tafeltjes oefenen we op school heel goed! Heb je thuis al laten horen dat je de tafel van 1, 2, 3, 4, 5, 10 en 6 al kent?
We sluiten het taalthema "Kleding" af. We mochten daarom een korte tekst over jezelf op je
meegebrachte t-shirt schrijven. Tot slot mag je dit voor de hele groep presenteren!
Maandag 20 juni (gelijk na de vakantie; te GEK toch) zijn we jarig; een TE GEK verjaardagsfeestje! In
groep 4d is juf Freeke er ook bij. Vergeet je RARE haren en je gymspullen niet. Fruit en drinken
meenemen op onze verjaardag vinden we maar GEK; laat maar lekker thuis!
Ons laatste thema van Taal is "Gek!"

Groep 5


Maandag 23 en 30 mei is Eus Roovers in de groepen 5 op bezoek geweest. Hij is stadsdichter van
Oosterhout. Hij heeft de leerlingen veel uitgelegd over het schrijven van gedichten. Leerlingen hebben
zelf ook gedichten geschreven en mochten ze voordragen aan de klas. Dat ging al heel goed. Wij zien
dat ook terug in de nieuwe taalmethode waar leerlingen aan het einde van ieder thema aan de klas
presenteren wat ze allemaal geleerd hebben over dat thema.

Groep 6


Ook deze week hebben we weer kunnen genieten van jullie mooie spreekbeurten over de meest uiteenlopende
onderwerpen. Goed om te zien dat jullie er zoveel tijd en moeite in steken!

Finale Nac Junior Street League
Gemaakt door: Nick, Kris en Tijn
“Vandaag (30 mei) was de NAC Junior Street League finaledag. We konden niet in het NAC stadion, want daar was het
gras opnieuw ingezaaid. Dus het was bij v.v. Boeimeer. De eerste wedstrijd was tegen de Parel. Toen stonden we met
4-2 voor en gaven we het weg en hebben we helaas met 5-4 verloren. En de wedstrijd daarna was tegen Noorderlicht.
Die hebben we gewonnen met 13-0. We moesten even op de tribune gaan zitten, omdat het heel hard ging regenen.
Toen ging het onweren. Meneer Jeroen moest naar de tent omdat ze gingen zeggen dat het werd afgelast. Anders werd het te
gevaarlijk. Daardoor won de Parel de beker, omdat ze eerste werden in de competitie. Wij kregen de sportiviteitsprijs. Nu
mogen we naar een wedstrijd van NAC. We moesten toen lang wachten totdat de onweer was gestopt. Op dat moment gingen
we naar school met de auto.
De vader van Robin en de moeder van Menno, bedankt voor het rijden!”

Ouderraadpraat
Wij wensen alle leerlingen die meedoen met de avondvierdaagse veel plezier!

Bijlage(n)
-

CJG: Als ouders gaan scheiden
Flyer Breda Actief: Juni
Flyer Breda Actief: Kidsday
Inschrijfformulier Dikke Banden Race

Kober – overblijven
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!
Kober kinderlunch

Lunch Break bij Belle Fleur kinderopvang
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!

