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Geachte ouders, verzorgers, 
 
De laatste periode van het schooljaar is begonnen na het Pinkster- weekeinde. Heel voorzichtig 
worden de dagen wat nu warmer. De leerlingen van groep 1-2 kunnen gelukkig al weer vaker 
buitenspelen. We hopen dat de onderhoudsmonteur van de karren en de driewielers heel binnenkort 
zal komen. Er is nog wat reparatiewerk en juist op deze zonnige dagen staan onze leerlingen in de rij 
voor het rollend materieel.  

Komende week gaat groep 8 op schoolkamp. Veel begeleiders en groepsleerkrachten gaan er mee. 
Hat kan dus zijn dat een van de collega’s de plaats van de ‘eigen’ juf of meneer heeft ingenomen. We 
zullen de leerlingen uitzwaaien en wensen hen veel plezier op het schoolkamp. Het is altijd een 
bijzonder evenement, de leerlingen doen er vaak heel erg stoer over maar het blijven gewone fijne 
achtste groepers voor wie het echt wel spannend zal zijn. Op donderdag komen ze allemaal 
weer terug. We verwachten dat ze dan echt wel moe zullen zijn. Na de kampweek gaan de 
leerlingen naast het gewone schoolwerk ook door met het voorbereiden van de slotmusical.  

Over bijna twee weken is het op dinsdag 16 juni de dag van het schoolreisje en meneren- en 
juffendag. Alle leerlingen die op schoolreis gaan wensen we een goede reis toe! De andere 
kinderen zullen die dag natuurlijk ook een bijzondere dag op school hebben (let op: groep 0 en 1 zijn 
deze dag vrij!). Woensdag en donderdag zijn gewone schooldagen en dan mogen we weer genieten 
van een paar vrije dagen; vrijdag 18 tot en met maandag 22 juni hebben we een extra lang weekend.        

We kijken terug op een geslaagde sportdag. Het weer zag er aan het begin van de dag bijzonder 
twijfelachtig uit. De juffen en meneren gingen met heel veel heel stoere kinderen op pad en allen 
hebben een fijne dag beleefd. Sommige papa’s, mama’s (en directeuren) waren wel bezorgd over de 
regenbuien. Maar op het veld gingen de meeste activiteiten gewoon door. Soms werd er even 
gewacht op de tribune totdat de bui overgetrokken was. Uiteindelijk gingen vele vermoeide leerlingen 
aan het eind van de sportdag weer terug naar school.  

In de komende periode zullen de ouders van nieuwe kleuters bericht ontvangen over de plaatsing van 
hun kind in één van de groepen in het volgende schooljaar. Er zal één middag zijn waarop alle nieuwe 
leerlingen worden uitgenodigd om een dagdeel mee te maken in de nieuwe groep. Op diezelfde dag 
zullen de oudste kleuters een bezoekje brengen aan de nieuwe groep 3.  

Nu de zomervakantie nadert moet ik u in ieder geval melden dat wij vanuit de leerplichtwet extra 
gecontroleerd worden op rechtmatigheid van de aanvragen voor vakantieverlof. Daarbij telt ook de 
laatste halve schooldag echt ook mee als gewone schooldag. Wij mogen geen verlof verlenen om 
‘eerder’ naar het vakantieadres af te reizen.  

Het opnieuw in de lucht zijn van de website van onze school is een vervelend aandachtspunt. We 
kunnen u gelukkig mededelen dat er inmiddels een proefversie op het internet staat en dat de site 
aan het einde van de komende week weer gewoon actief kan zijn. Er is op het laatst nog teveel 
tijd in het vaststellen van het uiteindelijke ontwerp gaan zitten. Het verwijderen van een virus in de 
bestanden, het juiste logo, de juiste vorm en de juiste verwijzingen……..het heeft ons allemaal meer 
tijd gekost dan wenselijk was. We hopen dan ook dat we vlot trots mogen zijn op het uiteindelijke 
resultaat. 
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Eerder schreef ik u over de te verwachten wijzigingen in de groeps-samenstellingen vanwege de 
krimp van onze school. Ouders van de betrokken groepen, de huidige groepen 6 en 3 zijn al eerder 
geïnformeerd. U ontvangt aan het begin van de komende week een brief vanuit de school met een 
algemeen overzicht van wijzigingen van de aantallen groepen en samenvoegingen per leerjaar. 

Met vriendelijke groet en ik wens velen van u, met uw kind(eren) een mooie finish van de 
avondvierdaagse toe! 

Gerald Hilgersom 

Directeur basisschool De Griffioen 

 
 

Groep 0, 1-2 en 2+ 
 Woensdag 10 juni is het CITO voor groep 1. De kinderen van groep 2 zijn dan vrij. Voor de 

kinderen van groep 0 en groep 2+ is het wel een gewone schooldag. 

 Op dinsdag 16 juni is het schoolreis voor de kinderen van groep 2. De kinderen van groep 

0 en groep 1 zijn die dag vrij. Voor de kinderen van groep 2+ is het wel school, zij hebben 

smulfeest! De uitnodigingen van de schoolreis en voor het smulfeest komen binnenkort.  

 
Groep 3 en 3+ 

 Wij willen de sportdag-hulpouders bedanken voor jullie geweldige hulp! 

 Dinsdag 16 juni: juffendag! We hebben dan een continurooster (8.40 – 14.30 uur). We maken 
er een gezellige dag van! De uitnodiging met alle informatie krijg je nog!  

 
 
Groep 4 

 Alle ouders die geholpen hebben bij de sportdag: ontzettend bedankt! Het was een natte maar 
zeker ook een geslaagde dag. 

 Vandaag zijn we begonnen met de CITO-toetsen. Deze toetsen worden de komende twee 
weken afgenomen. 

 Dinsdag 16 juni gaan we lekker op schoolreisje. We hebben er al super veel zin in! Denkt u 
aan het schoolreisgeld? 

 

 
Groep 5 

 De laatste kinderen van groep 5 moeten hun tafeldiploma halen. Zet hem op!  
 

 
Groep 6 

 We genieten nog steeds van de mooie spreekbeurten in alle groepen 6. Wat een grote inzet 
door alle kinderen!  

 We genieten ook iedere woensdag van de muzieklessen gegeven door dirigente Judith van 
Boven van Amor Musae. We maken op een mooie manier kennis met al de instrumenten van 
een harmonie. Vooral de drie saxofoons van vorige week maakten een grote indruk op de 
kinderen. Op donderdag 2 juli sluiten we de lessen af met een echt concert voor alle ouders, 
opa’s  en oma’s en andere  belangstellenden. Schrijf die datum alvast maar in uw agenda!  

 Fijn dat een groot aantal ouders heeft geholpen bij de sportdag! Het was een geslaagde dag 
ondanks het mindere weer. Alle kinderen en leraren hebben genoten.  

 Op dinsdag 16 juni gaan we op schoolreis. Denkt u aan uw eigen bijdrage voor de schoolreis?  

 
Groep 8 

 We gaan komende week met de kinderen op schoolkamp. Er wordt voor deze week zeer 
mooi en zonnig weer voorspeld. Geeft u de kinderen dus vooral ook zonnebrandmiddelen 
mee! 

 Na weken praktijkles, waarin we elkaar hebben verbonden en in de stabiele zijligging hebben 
gelegd, hebben de kinderen deze week hun EHBO-examen gedaan. We vinden het fijn dat 
een groot aantal kinderen het examen heeft gehaald.  

 
 



Ondersteboven¡ 

 Alle groepen zijn hard aan het werk met de lapbooks. Er ontstaan al heel mooie dingen. 

 Er staat nog steeds veel lego op de eigenaren te wachten, willen jullie dit op komen halen 
a.u.b.! 

 
 

Ouderraadpraat  
Wij maken graag van deze Nieuwsbrief gebruik om onze sponsors van het afgelopen schooljaar heel 
hartelijk te bedanken voor hun bijdrage, zowel financieel als in natura. Heel veel dank aan: 

 Sligro Breda 

 Bruijnzeel  

 GroenRijk Schalk Prinsenbeek 

 Jumbo Michielsen 

 Snoep van de Hoek  

 Van Uum Toys – Deco - Gifts  

 Bakkerij Mark Elias  

 

Brigadieren  
Wilt u er bij het oversteken op letten dat u en uw kinderen zich houden aan de aanwijzingen van de 
brigadiers? 2x gefloten? Dan mag je oversteken!  
 

 
Bericht uit de parochie 
Gaat uw kind volgend schooljaar naar groep 8 en zal hij/zij misschien wel meedoen met de 
vormselvoorbereiding? Geeft u dan de naam- en adresgegevens van uw kind door aan de 
vormselwerkgroep. Wij zorgen er dan voor dat u op tijd alle informatie binnen krijgt.  
Alvast 2 data voor in uw agenda:  
 

 Dinsdagavond 15 september 2015 om 20.00 uur: Informatieavond in de sacristie. 

 Vrijdagavond 15 januari 2016 om 19.00 uur: vormselviering.  
 

De vormselviering heeft dit jaar plaats in de H. Martinuskerk aan de Haagsemarkt 4 in Breda. Het e-
mailadres van de werkgroep is: vormselwerkgroep@hotmail.nl 
  
 

Overige informatie 
Enige tijd geleden zijn er 2 fietsen op school blijven staan. Zit die van uw kind erbij??  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 
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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  
 
 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 18 juni 
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Gratis workshops musical bij NoNonsense 

Heb jij altijd al musicallessen willen volgen? Maar de twijfel gehad of het iets voor jou 
is? Kom er tijdens onze gratis workshops achter dat musicallessen niet alleen 
inspannend, maar ook ontspannend zijn en dat we samen ook heel veel plezier 
beleven aan en met elkaar. 

Stichting NoNonsense biedt 3 gratis workshops aan, zodat je de sfeer kunt proeven. 
We werken meteen aan de nieuwe show voor volgend seizoen en zullen ons met het 
geleerde presenteren op het Muziekfestival in Rijen op 4 juli en op de KAM (Kulturele 
Amateur Manifestatie) in het Chassétheater in Breda in september. 

De Teenzz (8 t/m 13 jaar) werken aan bekende musicalnummers en scènes. De 
workshops voor de Teenzz zijn van 17.00-19.00 uur op donderdag 11, 18 en 25 juni 
in Halte 48, Tramsingel 48 in Breda. 

Je kunt je opgeven voor deze workshops op info@stichtingnononsense.nl. onder 
vermelding van de groep waarbij jij de workshops wilt volgen. 

Meer informatie over stichting NoNonsense vind je op onze website 
www.stichtingnononsense.nl 
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