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Basisschool

De Griffioen
Schoolstraat 45 4841XC Prinsenbeek

Datum 16 februari | nummer 11
Beste ouders, verzorgers,
We kunnen er echt niet meer omheen het karnavalsfeest wordt de komende week op onze school gevierd. In de
lokalen en daarbuiten gonst het van karnavalsactiviteiten. Bij het buitenspelen van de kleuters zijn er spontane
polonaisegroepjes die luidkeels “Hier op dun Beek” zingen. We hebben het van jongs af aan in ons bloed. In de
middenbouwgroepen wordt er flink geoefend voor de playbackshows voor het grote feest. Kleine groepjes of
paren maken een toneelstukje waar alle andere groepsgenoten van mogen genieten. Dat zorgt soms voor
bijzondere situaties. Afgelopen woensdag waren de groepen 4 al voor 9.00 uur bezig met een polonaise door de
aula. Natuurlijk gaat dat niet de gehele ochtend zo door. Immers de dagelijkse reken- en leesactiviteiten moeten
ook doorgang vinden. Maar het is voor ieder duidelijk: Karnaval is Hier!!
Twee weken geleden, vlak na het verschijnen van de vorige Nieuwsbrief werd er op Basisschool De Griffioen door de KNVB het
officiële lespakket van de Europese Kampioenschappen Voetbal voor Vrouwen geïntroduceerd. Voor de leerlingen van de
groepen 8 een bijzondere happening. Veel journalisten en belangrijke voetbalmensen waren op onze school. Verschillende
kinderen werden voor een interview gefilmd en ze konden ook laten zien of ze goed waren in het hooghouden van de bal. Het
was voor ieder een bijzondere belevenis. In de lente zullen onze leerlingen van de groepen 8 weer actief mee gaan doen met de
Nac Junior Street League. De KNVB heeft ons nog een set toegangskaarten voor voetbalwedstrijden in Breda beloofd. We zullen
ze er ook aan houden!
We willen alle ouders van onze kleuters vragen om terughoudendheid bij het naar binnen brengen. Het zelfstandig
naar binnen gaan is voor uw zoon of dochter altijd een flinke stap in groei. Bij de buitendeur gedag zeggen, een
laatste kus en dan naar binnen. Nog even zwaaien naar mama, papa, opa, oma of de oppas en dan zelf de school
binnenlopen. Dan ben je pas echt groot! Als er veel volwassenen mee blijven lopen wordt het voor onze leerlingen
te vol en kunnen ze niet zelf hun jas ophangen, tas opruimen en de juf een hand geven. Daarom voor allen: Op tijd
op school en zo vaak als mogelijk is zelfstandig de school binnen wandelen. Wij danken u bij voorbaat al voor uw
medewerking aan deze ‘groeisprong’.
Op Basisschool De Griffioen beginnen we na de komende vakantie met de introductie van een nieuwe methode voor voortgezet
lezen. Vanaf groep 4 stappen we over op de methode Estafette. De leerkrachten hebben allen in de afgelopen periode een
inleiding in de methode gevolgd en zijn geschoold in observatie- en handelingsvaardigheden. We verwachten op basis van deze
degelijke methodiek een volgende stap te kunnen maken met de kwaliteit van ons leesonderwijs. In de verschillende
leeftijdsgroepen worden er lesroosters opnieuw vastgesteld en wordt er ruimte gezocht naar tijd voor de leerlingen die extra
instructie nodig hebben. In een volgende Nieuwsbrief zullen we nader ingaan op de specifieke inhoud van deze nieuwe goed
gestructureerde leesmethode.
De afgelopen week hebben de leerkrachten van de groepen 8 de schooladviezen voor het vervolgonderwijs met de ouders van
de leerlingen besproken. Voorafgaand aan dit advies hebben alle leerkrachten, intern begeleider en directeur in een overleg het
formele schooladvies vastgesteld. De ouders ontvingen dit advies in een persoonlijk gesprek met de leerkracht(en). Op basis van
dit schooladvies wordt de schoolkeuze door de ouders gemaakt. De leerkrachten van de groepen 8 maken in de komende weken
de formele overdrachtsformulieren voor de vervolgschool in orde. Bij inschrijving van de leerlingen moeten deze gegevens
meteen overgedragen worden aan de vervolgschool. Pas eind april volgt de Eindcito, deze eindcito vormt een bevestiging van
het schooladvies. Bij leerlingen die hoger scoren dan het oorspronkelijke schooladvies hebben de ouders het recht om een
aanpassing van dat schooladvies te vragen.
Onze leerlingenraad heeft in de afgelopen bijeenkomst gesproken over een Project Hygiëne van de GGD. Een van de leden van
onze leerlingenraad had bij de GGD geïnformeerd naar voorlichtingsmateriaal over hygiëne. De GGD reageerde enthousiast en
bood aan om in onze groepen 7 een dergelijk project te organiseren. We zijn benieuwd naar het resultaat van dat overleg met
de GGD. Andere items waren onder andere kapstokken en (groot) speelmateriaal voor buiten.
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Aanstaande maandag is er een vrije dag voor de leerlingen. Op school is er een studiewerkdag naar aanleiding van de resultaten
van de Cito-toetsen. De resultaten worden gedeeld, de gegevens worden geanalyseerd en er worden
aangepaste werkplannen voor iedere groep vastgesteld. In de loop van de komende week gaan de grafiekjes
van deze Cito-resultaten ook in een enveloppe mee naar huis met alle leerlingen van de groepen 3 tot en met
8. Wanneer u naar aanleiding van deze resultaten nog vragen heeft, dan kunt u na de voorjaarsvakantie natuurlijk een afspraak
maken met de leerkracht van uw kind. Deze Cito-resultaten zijn na de voorjaarsvakantie ook zichtbaar voor ouders in ParnasSys,
ons leerling administratiesysteem.
Voordat ik deze (uitgebreide) inleiding afsluit wil ik u nog opmerkzaam maken op de korte ouderenquête die nog tot en met
aanstaande zondag 19 februari in te vullen is door u. Inloggegevens heeft u eerder ontvangen. De vragenlijst is kort, maar uw
mening telt!
Maar komende week storten we ons volledig op het Karnavalsfeest. De verwachtingen zijn hoog gespannen, er zal de komende
week veel gezongen en gehost worden. Zoals voor de kerstvakantie geldt ook voor de Karnavalsvakantie: De vakantie begint
voor alle leerlingen pas na de laatste feestmiddag!
De aangepaste schooltijd van deze dag is: 8.45 tot 11.30 - 12.30 tot 14.30 uur.
Ik wens u veel leut toe bij de voorbereidingen van het feest der feesten en wens u ook op voorhand een mooie
optocht toe!
Vriendelijke groet,
Gerald Hilgersom
Basisschool De Griffioen

Groep 1-2 en 2+
Algemeen:


Het duurt nog even maar wel belangrijk om alvast in uw agenda te noteren! De kleuters gaan een
musical opvoeren;
 Groep 1-2A en 1-2B op dinsdag 11 april
 Groep 1-2E en 2+ op woensdag 12 april
 Groep 1-2C en 1-2D op donderdag 13 april.
De musicals zullen in de ochtenden opgevoerd gaan worden. Verdere informatie volgt nog!


We zijn in alle groepen gestart met thema Karnaval. Op vrijdag 24 februari gaan we dit thema leutig afsluiten. Deze dag
mogen alle kleuters verkleed naar school komen. Denkt u deze dag aan de gewijzigde schooltijden; van 8.45 – 11.30u
en van 12.30 – 14.30u (kinderen komen tussen de middag dus gewoon thuis eten!).
 In verschillende groepen zijn er stagiaires gestart;
 1-2A: Tom; opleiding Pabo
 1-2B: Lotte; opleiding Pabo
 1-2C: Amy; opleiding ergotherapie
 1-2E: Annika; opleiding onderwijsassistent
 2+: Stefan; opleiding Pabo
Wij wensen hen allen heel veel succes!



1-2C (juf Ineke & juf Astrid): Wij willen dokter Myrthe bedanken voor het bezoek aan onze klas.
1-2D (juf Maud & juf Annemarie): Wij bedanken de mondhygiënepraktijk Prinsenbeek, CV De Meelballen en familie
Nooren voor de interessante excursies en natuurlijk alle ouders die onze kinderen hebben vervoerd.

Groep 3




We hebben deze week een leuke workshop gehad over "sprookjes op z'n kop".
Volgende week dinsdag, 21 februari, is de playbackshow van groep 3. Deze middag gaan de groepen 3c en 3d niet naar
de gymles.
Bij een aantal kinderen is de plakstift inmiddels op. Graag zelf zorgen voor een nieuwe plakstift.
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Groep 4






Veel kinderen hebben lekker gehost op het jeugdfeest. Woensdag hebben we genoten van de playbackshow op school
in het kader van karnaval.
Het thema'" Gek" komt in allerlei knutsels goed tot uiting. Ziet er echt te gek uit!
Met spelling hebben we het over het achtervoegsels gehad;
 Achtervoegsel -ig; Ik hoor -ug maar ik schrijf -ig. Zoals bij prachtig.
 Achtervoegsel -lijk. Ik hoor -uk maar ik schrijf -lijk. Zoals bij heerlijk.
Met rekenen mogen naast de tafeltjes, de analoge en digitale klok ook thuis geoefend worden op hele en halve uren.

Groep 5







Taal: Met taal zijn we gestart met het nieuwe thema "Noodweer", waarin verschillende weersituaties aan bod komen
en de kinderen een weerlogboek bijhouden.
Rekenen: We zijn begonnen in het nieuwe boek van rekenen. De tafels spelen nog steeds een belangrijke rol, net zoals
het optellen en aftrekken over het honderdtal en de klok.
Spelling: Bij spelling blijven we de categorieën herhalen. We hebben weer een nieuwe categorie aangeleerd: komma-smeervoud. Daarnaast oefenen we bij grammatica met het vinden van de persoonsvorm en het onderwerp in een zin en
tegenwoordige en verleden tijd.
Topondernemers: We zijn het thema "Derde wereld" aan het afronden. Na de vakantie starten we met
een nieuw thema.
Karnaval: We zijn hard aan het oefenen voor de playbackshow en een leuke act tijdens de optocht
volgende week vrijdag. We hebben er nu al zin in!

Groep 6







We komen al lekker in de sfeer van karnaval!
Karnavalsclub De Japjuinen is langs geweest om over hun karnavalswagen te vertellen. Wij mogen ze meehelpen met
een stukje aankleding van hun wagen die in de grote optocht meerijdt. Kijk maar eens goed!
Alle groepen 6 gaan nog een keertje kijken in een grote bouwschuur en krijgen daar uitleg over de bouw van een
karnavalswagen.
Ook het Alaafproject vordert goed. Dialect wordt al aardig gesproken!
Er is hard gewerkt aan de karnavalskoppen die in de groep zijn gemaakt van papier-maché. SUPER MOOI zijn ze
geworden!
Na de karnavalsvakantie gaan we meedoen met het project Danskunst over de vloer. Deze 3 workshops worden op
dinsdag gegeven door een speciale vakdocent Dans.

Groep 7




We genieten volop van de boekbesprekingen. Er zijn weer mooie boeken gelezen! De kinderen doen veel tips op van
elkaar.
We vinden het fijn als de kinderen in de pauzes een gezond tussendoortje bij zich hebben.
Carnaval op vrijdag 24 februari: 's morgens (8.45 uur-11.30 uur) mogen de kinderen al verkleed naar
school komen. 's Middags worden ze om 12.30 uur verwacht bij het scoutinggebouw, het liefst te voet.
De feestmiddag wordt om 14.30 uur afgesloten op het plein van De Griffioen. Kinderen die te voet naar
de scouting zijn gekomen mogen na deze afsluiting vanaf school naar huis gaan.

Groep 8


Alle kinderen hebben deze week hun advies gekregen. Toch altijd weer een spannend moment van het jaar. Binnenkort
ontvangt u een apart schrijven met daarin alle informatie omtrent het aanmelden op het voortgezet onderwijs.
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Overige info voor groep 7 & 8
Ode aan Bredase Veteranen door kinderen groep 7 en 8
Op vrijdagmiddag 16 juni 2017 wordt de tiende Bredase Veteranendag gevierd, het tweede lustrum. Uit naam van burgemeester
Depla nodigt het Comité Veteranendag Breda kinderen van groep 7 en 8 uit om een veteraan uit hun familie op een creatieve
manier in het zonnetje te zetten.
Kinderen zijn vrij in de vorm die zij daarvoor kiezen. De creativiteit mag zich uiten in een muzikale uitvoering, gedicht, schilderij,
verhaal, interview of videoclip. Doel is om een blijk van erkenning en waardering te brengen aan een voor het kind bekende
veteraan.
Een nog te formeren commissie zal de ingezonden creaties beoordelen en maakt een keuze uit de mooiste
resultaten. Op 16 juni worden de genomineerde leerlingen uitgenodigd om hun creatie te presenteren. Voor alle
genomineerden is er een avontuurlijke prijs. Wat die prijs precies inhoudt, blijft nu nog even een verrassing.
Om in aanmerking te komen voor deelname, moeten de creaties vóór 16 mei 2017 worden ingestuurd naar:
Comité Veteranendag Breda
Postbus 4635
4803 EP BREDA

