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Geachte ouders, verzorgers,
Na het komende Pinksterweekeinde liggen de onrustige periode van schooldagen en vrije dagen van
de maanden april en mei weer achter ons. We maken ons op voor het laatste kwartaal van het
schooljaar. Voor sommige mensen lijkt het einde van het schooljaar al heel nabij met de komst van de
zonnige dagen. Maar van de 36 schoolweken hebben we er nog 9 te gaan tot aan de zomervakantie.
Negen weken waarin nog veel geleerd en geoefend wordt met taaloefeningen en rekensommen.
We hebben de schoolperiode op de laatste schooldag van april met een groots feest af mogen
sluiten. De Koningsdag, de Griffioendag en de verjaardag van Meneer Gerald hebben we
gevierd op een echte Griffioenwijze. De oudere leerlingen begeleidden de jongere leerlingen bij
alle spelletjes. Samen trokken de groepjes langs de ‘spelstations’. En in de middagpauze
waren er pannenkoeken, heel veel pannenkoeken. De dag sloten we af op het plein met het
Koningslied en de Koningsdans. We bedanken alle pannenkoekenbakkers hartelijk voor de
bijdrage. Onze Oudervereniging heeft ook een mooie bijdrage geleverd in de Feestbioscoop. Dank
jullie wel.
De meivakantie werd gevolgd door een drietal schooldagen waarna we weer een lang vrij weekend
hadden. Wat een vreemde week was dat, gelukkig komt deze situatie in de komende jaren niet meer
voor op deze wijze. U heeft in de vorige Nieuwsbrief het nieuwe rooster van vakanties en vrije dagen
mogen ontvangen. Een schooljaar duurde vroeger voor de jongere leerlingen ongeveer 880 lesuur en
voor de oudere leerlingen ongeveer 1000. Tegenwoordig zijn de lestijden voor oudere en jongere
leerlingen op onze school gelijk. De basis is 940 lesuur en daar wordt nog ongeveer 1% bijgeteld
vanwege een mogelijk calamiteit. Dit betekent dat we ieder jaar ongeveer 950 lesuren organiseren
voor onze leerlingen.
In de afgelopen vakantie is de zandbak aangepast. Het speeloppervlak is maar iets kleiner, maar
doordat het minder volume heeft lijkt het maar een zandbakje. Er komt nog een voorziening om het
minder aantrekkelijk voor poezen te maken en er komt nog een soort net overheen. We willen u
vriendelijk vragen om de kinderen vóór schooltijd niet in de zandbak te laten spelen.
In het vorige ‘weekje’ hebben we op Basisschool De Griffioen een ontruimingsoefening gedaan.
Tijdens het werk in de groep ging het alarm en moest de leerkracht met de groep naar de afgesproken
verzamelplek. De ontruiming verliep vlot, maar we hebben in de coördinatie nog veel leerpunten
mogen noteren. Samen worden we er beter van, we zullen dan ook in de komende periode voor de
zomervakantie nogmaals een oefening gaan doen.
Ouders van de groepen die op schoolreis of schoolkamp gaan hebben een uitnodiging
ontvangen om de bijdrage over te maken naar de schoolrekening. Wanneer u dit al
gedaan heeft willen we u alvast danken, wanneer u dit nog moet doen dan mag u dit
berichtje als een uitnodiging daartoe zien.
Op onze school is veiligheid natuurlijk een belangrijk item. We hebben het dan over de ‘grote’
veiligheid op straat, een commissie is daar actief mee bezig. Hopelijk leiden de voorbereidingen tot
echte maatregelen aan het begin van het komende schooljaar. Maar we hebben het ook over de
‘kleine’ veiligheid. Tot dat laatste behoort de aanwezigheid van honden op ons schoolterrein. We
willen dat onze leerlingen met een veilig gevoel naar en van school kunnen gaan. Dit betekent dat we
allemaal rekening moeten houden met elkaar en dat honden buiten de school, buiten de speelplaats
moeten blijven. Iedere hondenliefhebber zal aangeven dat het wel meevalt, maar dat betekent nog
niet dat ieder kind dat zo voelt.

Komende donderdag is het sportdag. Heel veel ouders, buren, opa’s en oma’s komen weer helpen.
Natuurlijk zijn er ook supporters nodig……u bent welkom.
Met vriendelijke groet en ik wens u een fijn Pinksterweekeinde,
Gerald Hilgersom
Directeur basisschool De Griffioen

Groep 0, 1-2 en 2+
Algemeen:
 Groep 1 heeft woensdag 3 en woensdag 10 juni toets. De kinderen van groep 2 zijn dan vrij.
De kinderen van groep 0 en groep 2+ komen die dagen wel gewoon naar school.





Groep 1-2A (juf Angelique), groep 1-2B (juf Maud/juf Lieke), groep 1-2C (juf Ineke/juf
Astrid), groep 1-2D (juf Kimberley/juf Annemarie) en groep 1-2F (meneer Geert): wij
werken rondom het thema “dierentuin”. De kinderen mogen hiervoor knuffels mee
naar school nemen.
Groep 1-2E (juf Monique/juf Angela): wij werken rondom het thema “communicatie”.
Groep 0 (juf Cindy): wij werken rondom het thema “piraten”. Iedere leerling heeft een eierdoos
nodig voor de knutsel. Het liefst een kleine eierdoos waar 6 eieren in kunnen. Ook zijn wij nog
op zoek naar 2 hulpouders voor de sportdag van volgende week (donderdag 28 mei).

Groep 3 en 3+




Pannenkoek-bak ouders; dankjewel voor de heerlijke pannenkoeken op het Griffioen feest.
We hebben gesmuld!
We hebben genoten van de theatervoorstelling van Podium Bloos afgelopen dinsdag.
As donderdag 28 mei is het sportdag! Alle hulpouders alvast bedankt voor jullie bijdrage.

Groep 4



Er wordt weer hard gewerkt in groep 4. We hebben de tafel van 6 geleerd en we zijn flink aan
het oefenen met de molen-woorden.
Er staan inmiddels ook een paar gezellige activiteiten voor de deur. Sportdag (28 mei),
schoolreisje (16 juni) en juffen- en meneerdag (1 juli). We hebben er al super veel zin in!!

Groep 6
 Deze week zijn we begonnen met de spreekbeurten naar aanleiding van de







werkstukken. Er wordt vooral gekeken naar hoe er gesproken wordt door de kinderen
(duidelijk, goed tempo) en hoe de voorbereiding was (kort opgeschreven). De kinderen
mogen ook een power point of een Prezi maken en die gebruiken bij hun presentatie.
De danslessen zijn op een leuke manier afgesloten met een opname van de
danspresentaties. Wat een danstalent hebben we op onze Griffioen!
De volgende creatieve activiteit is al weer opgestart. We krijgen momenteel een keer per week
muzieklessen van dirigente Judith van Boven van Amor Musae. Op donderdag 2 juli sluiten
we die lessen af met een echt concert voor alle ouders, opa’s en oma’s en andere
belangstellende. Schrijf die datum alvast maar in uw agenda!
Fijn dat een aantal ouders willen helpen bij de sportdag! We hopen op een sportieve en
gezellige dag met mooi weer!
Op dinsdag 16 juni gaan we op schoolreis. De brief heeft u op papier en digitaal gekregen.
Denkt u aan uw eigen bijdrage voor de schoolreis?

Ondersteboven¡






Hoera, onze juf Margo is 13 mei bevallen van een prachtige dochter, Bowi! Wij wensen juf
Margo, Jeroen, Luka en Taro heel veel geluk en plezier met hun dochter en zusje. Geniet
ervan!
We zijn deze week begonnen met het laatste project van dit jaar, er zijn al weer goede
plannen voor mooie lapbooks.
Er staat nog héél veel lego in het Onderstebovenlokaal, denken jullie eraan om het weer mee
naar huis te nemen.
We missen nog heel wat portfolio's, nemen jullie ze weer mee terug!

Ouderraadpraat
-

Naar aanleiding van de herinneringsmail aan de vrijwillige ouderbijdrage hebben we weer
diverse betalingen binnen gehad, waarvoor hartelijk dank.

Kober
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
Kindercentrum Belle Fleur verzorgt elke middag een lunchbreak speciaal voor de leerlingen van de
Griffioen. Dit is een lunchbreak inclusief verse lunch. Kinderen verblijven dan op onze BSO locatie. Zij
worden gehaald en gebracht door onze vaste medewerksters. Aanmelden kan via www.bellefleur.nl
of via planning@bellefleur.nl.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
In verband met zwangerschapsverlof wordt onze school-CJG'er Chantal Hendrickx
vervangen door Louis Morre.
Louis is iedere donderdagochtend aanwezig voor grote en kleine opvoedvragen. Tussen 8.15 en 9.15
uur is hij te vinden in het Griffioentje (in het kantoortje beneden naast de lift). Loop gerust eens
binnen!
Tot ziens!
louis.morre@cjgbreda.nl
06-48430871

CJG Breda: 0800-4440003

Wij feliciteren juf Margo
met de geboorte van
dochter

Bowi!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 4 juni

