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Geachte ouders, verzorgers,
De schoolreizen zijn deze week fantastisch verlopen. De groepen 2 zijn naar De hooiberg in
Bladel geweest. De leerlingen hebben genoten van de bijzondere speelmogelijkheden. Maar
misschien was de bus wel het meest bijzondere. Samen op reis gaan, samen terugkomen, veel
vertellen en dan naar bed! De groepen 4 zijn naar Plaswijck in Rotterdam geweest. Een mooie en
tegelijkertijd intieme speelplek. Bijzonder geschikt voor de leerlingen van de leeftijd van de groepen 4.
De groepen 6 hadden eigenlijk een dubbele bestemming. Naar Naturalis, het beleefmuseum in Leiden
en daarna naar het overzichtelijke speelpark Drievliet bij Den Haag. Alle kinderen danken de ouders
voor de lekkere en gezonde hapjes die meegegeven zijn. Een schoolreis is altijd een dag waarop er
heel veel hapjes meegegeven worden alsof er dubbel gegeten zou moeten worden.
Vorige week mochten de groepen 8 genieten van wel heel mooi weer op het schoolkamp. Het
kamphuis in Westelbeers was werkelijk van alle gemakken voorzien. De speelomgeving was bijzonder
aantrekkelijk. De kinderen (en de meneren en juffen) kunnen terugkijken op een goed kamp. Het
samenspel en het samenwerken van de leerlingen is een bijzondere kwaliteit van onze leerlingen.
Er is veel aandacht voor de zorg voor elkaar!! Het is ook bijzonder om te mogen zeggen dat er
wel heel veel juffen en meneren van de andere groepen, samen met de ouders van de Ouderraad
kwamen assisteren bij het nachtspel.
Onze groepen 8 gaan zich momenteel voorbereiden op het schoolafscheid en de stap die genomen
gaat worden richting Voortgezet Onderwijs. De schooladviezen zijn definitief geworden en ieder heeft
een plaatsingsbericht ontvangen. In het afgelopen jaar hebben we met de groepen 8 binnen het
lesprogramma ook aandacht besteed aan sociale weerbaarheid. We mogen gelukkig constateren dat
onze leerlingen naar school gaan in een sociaal veilige omgeving. Maar daar hoort ook de
constatering bij dat we hen zullen moeten voorbereiden op de diversiteit die zij in de brugklassen
zullen gaan meemaken. Sociale weerbaarheid, het maken van eigen keuzes, het niet zomaar
‘meedoen omdat anderen dat ook doen’ hoort daarbij. Ook komend schooljaar zal dat in de nieuwe
groepen 8 uitgebreid de aandacht krijgen.
Het einde van het schooljaar brengt ook mee dat we al vooruitkijken naar het komende schooljaar. De
nieuwe leerlingen die binnenkort 4 jaar worden en de leerlingen van onze groep 0 (de zeerovergroep
van juffrouw Cindy), ontvangen zeer binnenkort een uitnodiging om op donderdagmiddag 2 juli kennis
te komen maken met de nieuwe juf of meneer. In de komende week zult u een totaaloverzicht
ontvangen van de groepsindeling van alle groepen voor schooljaar 2015-2016.
Een ander vooruitkijken naar het komende schooljaar betreft de aandacht voor kunst en
cultuur op onze school. Jaarlijks maken we gebruik van De Grote Ontdekking, het
cultuurprogramma van de gemeente Breda. Basisschool De Griffioen zal daarnaast
deelnemen aan het programma De Nieuwe Ontdekking. Het thema daarvoor zal in 20152016 Muziek zijn. Iedere groep maakt gebruik van extra lessen rondom het thema Muziek.
We zullen u later over de inhoud kunnen informeren. Wanneer we dit dan naast de
blokfluitlessen, de instrumentlessen van Amor Musae, de Muziekbus van Meneer Jan en de
muzieklessen op Basisschool De Griffioen zetten dan kan het niet anders dat we komend
jaar veel liedjes in ons hoofd zullen hebben.

Tot slot wil ik alle ouders bedanken die op enige wijze geholpen hebben bij de activiteiten van de
groepen 3, 5, 7 en 8 die afgelopen dinsdag niet op schoolreis zijn geweest maar wel een bijzondere
activiteit hebben ondersteund. Ook in de komende periode zullen we mogelijk een beroep op u doen.
Met vriendelijke groet, vergeet uw hard fietsende kind niet op te geven voor de Dikke Banden Race!!
Gerald Hilgersom
Directeur basisschool De Griffioen

Groep 0, 1-2 en 2+
 Maandag 29 juni is het modderdag! U heeft daar afgelopen week al informatie over

-

gekregen via de mail.
Groep 1-2 gaat werken rondom het thema “de zomer van olifant”.
Groep 1-2D (juf Kimberley en juf Annemarie): Wie heeft er voor ons een “speel-kampeertentje”
te leen? Alvast bedankt.
Groep 2+ (juf Marjolein en juf Paulien) gaat werken rondom het thema “de camping”. Wij zijn
op zoek naar een tentje en zwembadspullen. Alvast bedankt.

Groep 3 en 3+
- De juffendag was geweldig! We hebben ons lekker laten verwennen. Een extra bedankje voor
-

alle chauffeurs!
De laatste schoolweken komen eraan. Ga ook thuis nog lekker in het zonnetje zitten met een
leesboek.

Groep 4
- Wat hebben we met z'n allen genoten van het leuke schoolreisje in Plaswijckpark. De

-

kinderen hebben laten zien dat ze al heel wat verkeersregels weten in de verkeerstuin.
Favoriet waren ook de kabelbaan, de binnenspeeltuin, het speedbootje en het spookhuis. Er
is ook flink geknuffeld met de geitjes en konijnen. En we hebben wel gezien dat we echte
bikkels in de groepen 4 hebben, want ze zijn allemaal het water van het zwembad in
gesprongen.
Nog even en het volgende feestje staat al voor de deur. 1 juli vieren we juffen- en
meneerdag.

Groep 5
- Dinsdagmiddag 30 juni heeft onze school een crea- middag. De kinderen van groep 5 kunnen

-

inschrijven op verschillende onderdelen. Eén onderdeel is iets maken van brooddeeg. Wij
zoeken "bakouders" die aan het begin van die middag hun bakplaat willen afgeven en het om
half 4 weer willen ophalen om alles thuis af te bakken. Graag vooraf aanmelden bij de juf van
de eigen klas. Alvast bedankt.
Wij hebben een ontzettend leuke juffen-dag gehad! Bedankt voor het vervoer en de
overheerlijke taarten, cakejes en gebakjes.

Groep 6
- We hebben afgelopen dinsdag genoten van een interessante en superleuke schoolreis. We

-

hebben veel geleerd in Naturalis (was Freek er nu wel of niet?......) en zijn in veel attracties
geweest in Drievliet. Vooral het laatste uur zijn veel kinderen en een paar leerkrachten
letterlijk “doorgedraaid”. Leuk dat veel ouders hun kinderen kwamen verwelkomen.
Vrijwel alle spreekbeurten zijn gehouden . We waren verrast door de leuke onderwerpen en
de mooie presentaties. Een compliment voor alle kinderen!

Groep 8
- Wat hebben we een geweldig leuk kamp achter de rug. Bedankt allemaal!
- We zijn inmiddels hard aan de slag met de musical; de teksten zitten er al aardig in;
hou dit vol!

Ondersteboven¡
-

Er wordt nog steeds heel hard gewerkt aan de lapbooks!
Nog niet alle kinderen hebben hun portfolio mee teruggenomen, willen jullie dat binnenkort
doen!
De leerlingen van groep 8 hoeven hun portfolio natuurlijk niet meer terug in te leveren.
Er staan nog dozen vol met lego, dat moet toch nog ergens gemist worden... nemen jullie het
mee naar huis. Ophalen kan op maandag en dinsdag om twaalf uur en half vier, en op
woensdag om twaalf uur!

Ouderraadpraat
- We hopen dat alle leerlingen van groep 8 kunnen terugkijken op een geweldig kamp. De
Ouderraad heeft in ieder geval genoten van haar bijdrage aan de spooktocht.

Bericht uit de parochie
Kinderactiviteiten ter afsluiting van het schooljaar
In het weekend van 27 en 28 juni sluiten we het jaar af met voor de jongste kinderen een
Miniviering op zaterdag 27 juni om 16.00 uur en een
Gezinsviering op zondag 28 juni om 9.30 uur. Deze Gezinsviering is tevens de terugkomviering voor
de communicanten en vormelingen van het afgelopen jaar.
Na dit weekend zijn er in de maanden juli en augustus GEEN kinderactiviteiten in verband met de
vakantieperiode. Tot die tijd is er op zondagochtend om 9.30 uur natuurlijk nog gewoon wekelijks
kindernevendienst in meerdere leeftijdsgroepen en crèche voor de allerkleinsten.

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

Dit weekend kunnen we
genieten van een extra lang
weekend!
We zien jullie graag weer op
dinsdag 23 juni!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 2 juli

Op vakantie naar Kroatië, Turkije, Egypte, Marokko of……?
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent
en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals
Kroatië, Marokko, Egypte en Turkije, maar ook voor Bulgarije (!) adviseren wij vaccinaties o.a.
tegen besmettelijke geelzucht (hepatitis A).
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van vakantie
via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op basisscholen verspreiden.
Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee
naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen
en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geelzucht
en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD Reisvaccinaties.
Kijk op www.ggdreisvaccinaties.nl of er voor het land dat u bezoekt vaccinaties aanbevolen
worden. U kunt eenvoudig online een afspraak maken bij een GGD in uw regio.
----------------------------------------Hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Team GGD Reisvaccinaties
www.twitter.com/GGDreistmee
www.facebook.com/GGDreistmee

