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B a s i s s c h o o l  

D e  G r i f f i o en  
Schoolstraat 45 4841XC Prinsenbeek  

 
In deze periode gaan we op De Griffioen samen op weg naar het Kerstfeest. Twee dagen na het afscheid van de man uit Spanje 
kwamen de kerstbomen voor de dag. Op onze school zijn dat in verband met het brandgevaar allemaal kunstkerstbomen. De 
klassen worden mooi versierd met vele mooie resultaten van handenarbeid- en tekenlessen. Komende week zullen we het 
kerstfeest samen gaan vieren. U heeft allemaal de kerstbrief ontvangen en voor de mensen die deze nog niet hebben gekregen 
is voor de zekerheid een exemplaar toegevoegd aan deze Nieuwsbrief.  

Morgen beginnen we met de groepen die naar de schaatsbaan van WinderWonderBeek gaan. We boffen toch wel bijzonder met 

deze voorziening op de markt. Komende week gaan er veel groepen schaatsen. Fijn dat er altijd veel extra begeleiding 

georganiseerd is bij de groepen op de ijsbaan. Vanuit de samenwerkende kerken is er nog een uitnodiging binnen gekomen voor 

een tocht langs de kerststal en de kerstversiering in de andere kerk. De groepen 3 en 4 gaan samen op pad naar het kerstfeest. 

We maken samen deel uit van het dorp, kunnen genieten en we proberen ook ons steentje bij te dragen aan het gevoel van 

samenleven. Dat gevoel is natuurlijk altijd nodig, maar in december wordt het toch altijd een beetje extra uitgelicht.  

Vanavond is er de eerder aangekondigde ouderbijeenkomst over Topondernemers. Topondernemers is de methodiek welke we 
gebruiken om te werken aan de leerdoelen op het gebied van wereldverkenning (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en 
milieu). Marcel van Oosterwijk van School in Balans zal u inleiden in deze methode. Op deze avond proberen we antwoorden te 
geven op de volgende vragen: Verandert het onderwijs? Wat vraagt dit van de kinderen? Wat zie ik de kinderen doen? Wat 
vraagt dit van de ouders? Wat vraagt dit van de leerkrachten? Ongeveer honderd mensen hebben zich ingeschreven voor deze 
ouderavond. Vanaf 19.15u bent u van harte welkom in de aula. De infoavond start om 19.30u.  
 
Gewijzigde datum oudergesprekken 
In de schoolkalender staat dat de kinderen op vrijdag 12 januari hun rapport krijgen. Dit is echter verschoven naar 
woensdag 17 januari. Ook de data van de oudergesprekken zijn gewijzigd. De vastgestelde data zijn: donderdag 18 en 
dinsdag 23 januari. U zult de link ontvangen in de eerste week na de kerstvakantie. Via ‘Schoolgesprek’ kunt u dan 
weer zelf een gesprekstijd uitkiezen. Ouders met drie of meer kinderen op school zullen eerst worden uitgenodigd om 
hen in de gelegenheid te stellen meerdere gesprekken op één avond te plannen. Deze wijze van werken hebben we ook 
vorig schooljaar gebruikt bij verschillende ouderavonden. Het inplannen is hiermee veel minder omslachtig dan voorheen.  

Donderdag 21 december hebben we 3 kerstvieringen met leerlingen van alle leeftijden. Samen luisteren we dan weer naar een 

mooi kerstverhaal en zingen we samen verschillende kerstliedjes. De school is dan om 14.30u uit en de leerlingen worden om 

17.00u weer terugverwacht. Voor alle leerlingen is dat een spannend moment. Naar school gaan als het al donker is, is wel heel 

bijzonder. Samen zingen, eten en drinken, luisteren naar een mooi Kerstverhaal voordat de vakantie begint! De Ouderraad zal 

als vanouds het kerstfeest extra glans geven met een hapje en een drankje. We danken hen daar nu al hartelijk voor!! 

In de Schoolstraat wordt gedurende de wintermaanden nog hard gewerkt aan de riolering. Dit brengt een verhoogde 

verkeersdruk aan de kant van het Toernooiveld met zich mee. Nogmaals vragen we mensen met de auto om bij voorkeur geen 

gebruik te maken van het Toernooiveld. Gebruik liever de Vaandelstraat of de Banierstraat om weg van de school naar huis te 

rijden. Nu reeds wensen wij u en uw kinderen alle goeds toe voor 2018 en kies in alle situaties vooral voor veiligheid! 

Ik wens u allen een mooi Kerstfeest toe!!  
 
Met vriendelijke groet,  
Gerald Hilgersom  
Basisschool De Griffioen 

Beste ouders, verzorgers, 
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Algemeen: 

 Alle kinderen van de groepen 1-2 mogen komende dagen een glazen potje mee naar school nemen (voorzien van naam) 
met een waxinelichtje. We gaan dit potje in de klas versieren!  

 Donderdag 21 december zijn alle kinderen s middags om 14.30 uur uit (ipv 15.30). De kerstviering is van 17.00 tot 18.25 
uur. Geeft u uw kind deze dag een bord en een beker mee naar school voor het kerstdiner. Graag voorzien van naam!  

 Vrijdag 22 december start om 12.00 uur de kerstvakantie.  

 
 De kinderen mogen een glazen potje + waxinelichtje meenemen naar school. 

 Het is niet de bedoeling dat er kerstkaarten worden uitgedeeld in de klas. 

 Geven jullie nog even door welke hapjes uw kind meeneemt tijdens de kerstavond.  

 De kerstvakantie gaan we natuurlijk lekker gebruiken om uit te rusten en af en toe een boekje te lezen. 

 Wij wensen jullie alvast fijne dagen en de allerbeste wensen voor 2018! 

 
 A.s. maandag (18 december) gaan de groepen 4 schaatsen bij Winterwonderbeek: 

• Groep 4a gaat van 11.00-12.00 (ze zijn om 12.00u weer op school) 

• Groep 4b gaat van 14.30-15.30 uur (zij zijn om 15.30u weer op school) 

• Groep 4c gaat van 13.30-14.30 uur.  

Toeschouwers zijn welkom!! 

 Wilt u uw kind maandag een glazen potje met een laagje zand en een waxinelichtje meegeven? Dan versieren we dit 
heel mooi voor de kerstviering. 

 Als u in de vakantie iets wilt oefenen met uw kind, dan kunt u bijvoorbeeld de plus- en minsommen tot 10 oefenen.  

 Wij wensen iedereen Fijne Kerstdagen, een Goede jaarwisseling en een fijne vakantie. 

 
 De laatste loodjes naar de kerstvakantie toe: 

 Afgelopen maandagmiddag hebben we een gezellig kerstcircuit gehad in de groepen 5. We hebben o.a. prachtige glas 
in lood gemaakt voor kerstavond. Alle kinderen mogen hiervoor nog een potje met een waxinelichtje meenemen.  

 Donderdag 21 december staat in het teken van de kerstviering. We gaan in de ochtend schaatsen. Handschoenen zijn 
verplicht! Publiek is deze ochtend natuurlijk van harte welkom:  
 

• 10.00-11.00 uur: groep 5B en 5C 

• 11.00-12.00 uur: groep 5A en 5D  

 Deze dag hebben we ook een kerstviering in de zaal en mogen de kinderen Van 17.00 uur t/m 18.30 uur terug naar 
school komen. Laat je de juf/meneer nog weten wat je gaat maken? Vergeet je bord en beker niet, voorzien van naam.  

 Spelling: nieuwe categorie: 's woord! regel: Eerst de komma, dan de s! Zoals bijvoorbeeld: 's nachts en ’s winters. We 
hebben ook de persoonsvorm geleerd. Dat is het werkwoord in de zin dat zegt wat iets of iemand doet. Bijvoorbeeld: 
lopen, fietsen, spelen. Je kunt de persoonsvorm vinden d.m.v. de vraagproef. Als je de zin vragend maakt, komt de 
persoonsvorm vooraan te staan. Ik loop naar school. Loop ik naar school? Loop is de persoonsvorm. 

 Taalthema Eskimo's ronden we voor de kerstvakantie af. De kinderen weten nu het verschil tussen 
open vragen en gesloten vragen en kunnen die ook zelf maken. Na de kerstvakantie beginnen we met 
het thema dierentuin. 

 Rekenen: We zijn de tafels extra hard aan het oefenen. Doen jullie dat thuis ook? We zijn erg 
benieuwd wie zijn tafeldiploma nog voor de kerstvakantie kan halen! Blok 3 ronden we binnenkort af 
met een toets: Ze kunnen optellen en aftrekken t/m 100, keersommen, structureren van de getallen 
t/m 1000 en de digitale klok! 

 Tot slot... Alle goeds voor 2018 toegewenst! Met veel sport-, speel-, dans-, leer-, knutsel-, teken-, zing- en muziekplezier 
met je vriendjes en vriendinnetjes op school en thuis. Fijne kerstvakantie! 

Groep 1-2 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 5 
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 Morgen (15 december) gaan we schaatsen met de groepen 6. Info stond al in de vorige nieuwsbrief. Handschoenen 

verplicht! 

 Met taal zijn we gestart met een nieuw thema 'Ondergronds'. De woordjes zijn vorige week per mail 
naar alle ouders verzonden. Met spelling hebben we het 'theewoord' gehad. Je hoort een 't' maar je 
schrijft 'th' zoals bij thuis.  

 De antwoordstrookjes van het kerstdiner op school mogen ingeleverd worden bij de eigen juf. Een brief 
met antwoordstrook is gemaild naar alle ouders. De kinderen zijn donderdag 21 december om 14.30u uit en worden 
weer om 17.00 uur op school verwacht met hun hapjes. Het kerstdiner eindigt om 18.35 uur.  

 Wij wensen alle kinderen en ouders alvast een superfijne kerstvakantie toe! 

 
 Op vrijdag 22 december gaan de groepen 7 schaatsen op de Markt. Denk aan warme kleding en 

handschoenen! Eigen schaatsen meenemen is ook mogelijk.  

 Fijn dat al veel kinderen hebben doorgegeven wat voor hapjes ze gaan maken voor de Kerstviering! 

 Na de vakantie zullen we de boekpromoties gaan inplannen. In de vakantie kunnen de kinderen dus mooi op 
zoek naar en geschikt leesboek. Let wel op: in de klas mag niet hetzelfde boek worden gekozen.  

 
 Maandagochtend 18 december gaan wij schaatsen bij Winterwonderbeek. Kinderen zonder schaatsen kunnen deze ter 

plaatse "huren". Uiteraard zijn hieraan geen kosten verbonden. Let op handschoenen zijn verplicht. 

 U bent op donderdagavond 11 januari welkom op de informatieavond Voortgezet Onderwijs. Deze wordt gegeven in 
het lokaal van uw zoon/dochter. Om 19.15 uur gaan de deuren open en om 19.30 uur starten we de voorlichting. 

 
Op donderdag 21 december hebben wij, net als de leerlingen van de Griffioen, ’s avonds een gezellig kerstdiner! De kinderen 
worden om 17.00u verwacht in het Koberlokaal en om 18.15u kunt u uw kind(eren) weer ophalen.  

 

Deze periode werken wij aan het volgende KiVa-thema:  
Onderbouw (groep 1 t/m 5): 

Thema: Iedereen is uniek. 
Regel: We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal. 
 

Bovenbouw (groep 6 t/m 8):  

Thema: Herken pesten! 
Regel: We willen dat pesten stopt. 
 

Namens de Sint Commissie willen wij graag alle ouders bedanken die geholpen hebben met cadeautjes inpakken, pepernoten/ 

speculaaspoppen maken en het afbakken daarvan. Verder willen wij Bellefleur en Kober bedanken voor het mogen lenen van 

hun Stints aan Sinterklaas en de zwarte pieten. Sinterklaas heeft heel veel lol gehad op de Stint! Van Uum toys-deco-gifts 

bedankt voor de mooie korting welke Sint gekregen heeft. 

 

- CJG: Het Puberbrein 

- Nieuwe Veste: Kunstenmakers 

- Kerstbrief 2017 

  

Groep 6 

Groep 7 

Groep 8 

‘t Olifantje  

KiVa  

Ouderraadpraat 

Onderstaande bijlagen: 
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Waarom maken ze hun huiswerk niet? Waarom komen altijd te laat? Waarom veranderen ze al na drie weken van opleiding? Waarom 

moeten hun eigen dingen NU en jouw dingen STRA-HAKS? Ze doen zelden wat je vraagt. Ze komen hun bed niet uit en zijn nooit op tijd. Ze 

zijn verkleefd met hun mobiel.  

Of ze nu 12 of 20 zijn, pubers voelen voor volwassenen vaak alsof ze een vreemde levensvorm zijn. En ze hebben gelijk: we snappen ze echt 

niet meer. 

 

CJG Breda organiseert op donderdagavond 25 januari  

‘HET PUBERBREIN’  

met  

dr. Aletta Smits  

Alles wat je moet weten over wat je puber beweegt, en hoe je hem of haar in beweging kunt krijgen. 

Aletta Smits legt deze bijeenkomst op haar eigen humoristische wijze uit hoe het puberbrein het pubergedrag stuurt en hoe (professionele) 

opvoeders hiermee kunnen omgaan. 

 

Locatie: De Avenue, Waterstraat 5, 4811 WZ Breda 

Aanvang: inloop vanaf 19:30 uur. Aanvang 20:00 uur tot 21:30 uur. Daarna is er gelegenheid om nog wat te drinken en met elkaar na te 

praten. 

Aanmelden: kan via www.cjgbreda.nl/het-puberbrein. 

De toegang is gratis. 

Graag tot ziens op 25 januari! 

 

 
 

  

CJG   
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Bij jou in de buurt!  -  voor iedereen van 4 tot 6 jaar 
 
Drie kennismakingscursussen met de kunsten van Nieuwe Veste op locatie in Prinsenbeek! 

 

 

KUNSTENMAKERS 
Voor de allerjongsten is er dit jaar de cursus ‘Kunstenmakers’.  
In drie lesblokken van 10 weken kunnen kinderen van 4 tot 6 jaar na  
schooltijd kennismaken met de ‘Nieuwe-Veste-kunsten’. Het eerste  
blok is inmiddels afgerond, het tweede blok start op 12 december en  

het derde blok in maart. Kinderen kunnen nog deelnemen aan beide  
lesblokken, maar ook kiezen voor één van beiden. 
 
Voor wie?        
Voor creatieve kinderen tussen de 4 en 6 jaar die het leuk vinden  
om zelf muziek te gaan maken, te dansen en/of de fantasierijke wereld van theater te verkennen. 
 

Wat ga je doen? 
Het lesprogramma bestaat uit lessen van 45 minuten met korte opdrachten waarin zoveel mogelijk 
onderdelen van elke kunst spelenderwijs aan bod komen. 

 
 
         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  
De KUNSTENMAKERS starten op dinsdag 19 december (Theater) en dinsdag 20 maart (dans). Alle 
lessen zijn van 15:45 tot 16:30 gedurende 10 weken per lesblok. De lessen vinden plaats op basisschool de 
Griffioen en de eerste les is een gratis proefles zodat je lekker kunt uitproberen of de cursus goed bij je 
past.  

 

Prijs 
De cursus Kunstenmakers bestaat uit drie keer 10 lessen en kost per lesblok 73 euro.   

 
Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen kunsteducatie kunnen volgen, 
kunnen een aanvraag (laten) doen voor een bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds. Meer informatie: 
www.jeugdcultuurfonds.nl 
 

 
Inschrijven  
Meer info en inschrijven kan via onderstaande links: 
 
Inschrijven Kunstenmakers Theater  
 
Inschrijven Kunstenmakers Dans 

 
Heb je nog vragen? Mail dan naar proeftuin@nieuweveste.nl 
 

 

 

Kunstenmakers   
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Prinsenbeek, december 2017 
 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Sinterklaas is net weer vertrokken naar Spanje en het volgende feest dient zich alweer aan. Op 
donderdag 21 december vieren de kinderen met hun leerkrachten kerst op school. Dit gebeurt 
zoals andere jaren ’s avonds. 

Het programma is als volgt:  

School is om 14.30 uur uit.  

Het avondprogramma begint om 17:00 uur. 

De eindtijden van het avondprogramma zijn net wat anders zodat niet iedereen tegelijkertijd naar 

buiten komt. 

o Voor de groepen 1-2 om 18.25 uur 

o Voor de groepen 3, 4 en 5 om 18.30 uur. 

o Voor de groepen 6, 7 en 8 om 18.35 uur. 

De leerkrachten van groep 1-2 en 3 willen de ouders vragen hun kinderen in de eigen klas op te 

halen. De leerlingen uit de andere groepen kunnen door hun ouders bij de eigen in-/uitgang 

opgehaald worden. Wanneer u uw kind(eren) ‘s avonds komt ophalen willen wij u vragen zo veel 

mogelijk te voet of op de fiets te komen. Dit, om parkeerongemak te voorkomen voor de 

omwonenden. Op het plein bent u na afloop ook nog van harte uitgenodigd om naar ’t 

Smartlappenkoor te luisteren en Glühwein te drinken. 

In de klassen wordt een stemmig kerstfeest gevierd waarbij een hapje en een drankje 

niet vergeten worden. Om de kinderen zelf iets te laten maken en dat te delen met de 

klasgenoten, willen wij u vragen om samen met uw kind een paar hapjes klaar te 

maken. Drinken wordt door de ouderraad verzorgd. Voor de avond zelf hebben de 

kinderen een bord en een beker nodig. Kunt u deze al overdag al meegeven? 

Aan ouders met kinderen die een dieet moeten volgen vragen wij 5 verschillende hapjes 

voor uw eigen kind te maken zodat u zeker weet dat hij/zij iets te eten krijgt dat hij/zij ook 

mag hebben. Ook als uw kind een dieet volgt dat betrekking heeft op het drinken, vragen 

wij u zelf voor wat drinken te zorgen. 

We willen u graag vragen om op onderstaand strookje aan de leerkracht 

van uw kind door te geven wat u gaat maken. Wilt U dit briefje dan voor 

vrijdag 15 december a.s. inleveren? Wij danken u weer voor de 

medewerking. 

Met vriendelijke groet,  

De kerstcommissie 

 

 

  

 

Naam:  

Maakt graag: 


