
De Griffioen | Schoolstraat 45 | 4841 XC Prinsenbeek | 076-5412948 | kbsdegriffioen_info@inos.nl | www.bsdegriffioen.nl 

 

 
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  

 
Het is voor ieder weer ‘terug naar de gewone wereld’ na het grote Karnavalsfeest in ons dorp. De leerlingen hebben twee mooie 
optochten mee mogen maken. In de Kinderoptocht hebben velen actief meegelopen, en tijdens de Grote Optocht hebben we 
allen mogen genieten van de creativiteit, inzet en plezier van veel dorpsgenoten. We mogen er gezamenlijk trots op zijn. Op 
Aswoensdag hebben wij van Basisschool De Griffioen de Prins namens kinderen, ouders en leerkrachten een bloemetje 
aangeboden. 
De dag na de vakantie zijn de kinderen vrij geweest. Op onze school hadden de leerkrachten een evaluatiedag van de eerste 
helft van het schooljaar. Op die dag werden de resultaten van de Cito-toetsen per groep en per vak beoordeeld en werden er 
nieuwe groepsplannen gemaakt. In een groepsplan wordt de gewenste en noodzakelijke leerweg en oefenstof beschreven voor 
de leerlingen van een groep. Doordat de leestoetsen AVI en DMT dit jaar nieuw waren moesten we voor publicatie van de 
resultaten wachten op een update van ParnasSys. Sinds afgelopen woensdag staan de resultaten van de individuele leerlingen 
weer openbaar en kunt u deze weer zien. Wanneer u niet meer beschikt over de juiste inlogcode kunt u via ParnasSys een nieuw 
wachtwoord opvragen. Wanneer het u dan nog steeds niet lukt kunt u mij een mailberichtje sturen. 
 
Deze week hebben de collega’s van groep 8 de adviesgesprekken gehad met de leerlingen van groep 8 en hun ouders. De 
groepsleraar geeft na het gesprek het schooladvies mee. Ouders leveren dit advies in bij de school voor Voortgezet Onderwijs 
van hun keuze. Pas in april wordt de Eindtoets afgenomen. Wanneer ouders op basis van dat resultaat een herziening van het 
schooladvies zouden willen dan kunnen zij daar schriftelijk om verzoeken nadat zij de resultaten van de Eindtoets hebben 
ontvangen. Sommige ouders gaan in de weken voorafgaand aan de eindtoets extra oefenen met hun kind. Dat kan via websites 
of door een ondersteuningsbureau. Onze ervaring is dat er op die wijze wel voor een kortstondig resultaat gezorgd kan worden, 
maar dat dit op de lange termijn geen garantie voor het gewenste succes is.  
De afgelopen week hebben we, helaas zonder veel ijs in de buurt, wel kunnen ervaren hoe koud kan zijn. De koude wind maakt 
dat de kinderen echt goed aangekleed moeten zijn wanneer ze naar school gaan. Een hemdje of een T-shirt is dan echt niet 
genoeg. Op school hebben we gelukkig verschillende setjes kinderkleding om te hulp te schieten in situaties die nodig zijn.  
 
We hopen u in de komende nieuwsbrief op de hoogte te kunnen brengen van het rooster van vakanties en vrije dagen in 
schooljaar 2018-2019. Dit klinkt nog ver weg, maar we vernemen nu al van ouders dat er om gevraagd wordt. Het overzicht is al 
wel gereed, maar het niet formeel nog vastgesteld worden door INOS.  
 
Vandaag is het de Nationale Complimentendag, wel een moment om even stil te staan bij alle situaties die gewoon goed gaan 
zonder dat er veel aandacht aan besteed wordt. De moeder die de juf even bijpraat over een lastige situatie thuis. De opa die 
weleens komt voorlezen in de groep. De mensen van de Nederlandse Spoorwegen die deze week langskomen op De Griffioen 
om de kinderen van groep 8 te vertellen over de risico’s rondom een spoorwegovergang. De papa die vanochtend een boek voor 
bibliotheek van de school meegaf. De kinderen die vol enthousiasme vertellen over belevenissen thuis en in het weekend. Het 
meisje van groep 5 dat na onenigheid in de klas deelneemt aan een KIVA-ondersteuningsgroepje om het voor elkaar beter te 
maken. De kleuter die bij meneer Gerald de vissen iedere dag eten wil komen geven………….Ik zou jullie graag 
allemaal willen bedanken voor de hulp en ondersteuning! Jullie zijn super en maken dat de dag een blijde dag 
voor allen kan zijn! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerald Hilgersom 
Basisschool De Griffioen 
 

 
 

Beste ouders, verzorgers, 
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Algemeen;  

• Donderdag 8 maart hebben we een spelletjesmiddag van 14.30 tot 15.30 uur.  
 

 1-2D (juf Maud & juf Annemarie): We hebben al een aantal ouders om te rijden naar museum De Rijf op 
donderdagochtend 8 maart. Helaas nog niet genoeg! We hopen dat er nog meer ouders of opa’s/oma’s kunnen rijden. 
We vertrekken om 8.45 uur en zullen rond 9.45/10.00 uur terug zijn.  Alvast bedankt!  

 

 
 Wij willen alle ouders, opa's en oma's bedanken voor het meerijden naar de bieb in de Haagse Beemden.  

 Inmiddels zijn we gestart met het nieuwe leesthema: De schat. 

 Het blijft belangrijk om regelmatig hardop met uw kind te lezen in de biebboekjes.  

 Rekenen doen we rondom het thema: de kinderboerderij. We oefenen met geld, kijken hoeveel 
dieren er in weilandjes passen e.d.  

 Zou u de rapportmapjes weer mee terug willen geven naar school. 

 

 
 Taal: We zijn begonnen met het nieuwe thema. In dit thema duiken de kinderen in de wereld van het geld. In de 

themafilm volgen ze de reis van een tieneurobiljet van Anna. Ze leren woorden die met geld te maken hebben, bekijken 
reclameteksten en uitdrukkingen over geld, doen een geldtest en schrijven en publiceren een weettekst over geld. In de 
klas hebben we onze eigen valuta: De Griffie. De kinderen kunnen Griffies sparen en dingen kopen bij de leerkracht. Dit 
is een mooie voorbereiding op “De week van het Geld”.  

 Spelling: We zijn blok 5 aan het afronden. Het blijkt dat de leerlingen de persoonsvorm en onderwerp nog best lastig 
vinden. Daarnaast blijven we aandacht besteden aan de klankgroepwoorden. Want wanneer haal je nou een stukje van 
de lange klank weg en wanneer schrijf je juist een medeklinker extra?  

 Rekenen: Naast verhaaltjessommen, rekenlessen en de rekenweektaak zijn we ook druk bezig met het automatiseren 
van de sommetjes. Op de volgende site vindt u meer informatie: 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/groepen/groep-5/rekenen/ 

 Topondernemers: De kinderen zijn enthousiast begonnen met het nieuwe thema: Water, aarde, lucht en vuur. Voor 
onze themahoek zijn we altijd opzoek naar interessante boeken en andere dingen die met dit thema te maken hebben.  

 

 
 Vorige week zijn we gestart met het muziekproject van Amor Musae. Iedere dinsdagochtend hebben de groepen 6 in 

hun klas muziekles met de Boomwhackers die we met Sinterklaas cadeau hebben gekregen. Hoe en waar de afsluiting 
met een muziekstuk gaat plaatsvinden wordt nog bekendgemaakt. 

 Thuis mag er nog geoefend worden met de digitale klok en de tafeltjes. De rapporthoezen met inhoud mogen 
weer terug naar school, graag inleveren bij de eigen juf. 

 

 
 Op dinsdag 13 maart is de Boomfeestdag. De locatie voor deze dag is gewijzigd. Voor onze groepen is er een grote 

plantplek aan de Mr. Bierensweg waar we op de fiets naartoe zullen gaan. De kinderen kunnen zelf aan de slag met het 
planten van bomen en struiken en krijgen hier uitleg over.  
De groepen 7a (Irma) en 7c (Mariëtte/Inge) gaan van 9.00-10.00. De groepen 7b (Ellen) en 7d (Gisela/Monique/Vera) 
gaan van 10.30-12.00. Ouders die helpen krijgen nog een apart bericht van de eigen leerkracht.  
Graag warme kleding, stevige schoenen of laarzen en eventueel handschoenen aantrekken deze ochtend! 

 Op maandag 12 maart start de Week van het geld. Alle groepen zullen in die week of de week erna uitleg krijgen van 
een gastdocent over verschillende geldzaken.  

 Het verkeersexamen op onze school zal plaatsvinden op donderdag 19 april. In de ochtend hebben we veel 
ouders nodig om te helpen bij het praktisch verkeersexamen. Als u hiervoor in de gelegenheid bent, horen 
we dit graag! Opgeven kan bij de eigen leerkracht.   

  

Groep 1-2 

Groep 3  

Groep 5 

Groep 6 

Groep 7 
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 De adviesgesprekken zijn achter de rug. Alle kinderen hebben hun advies gekregen. Op 6 en/of 7 maart vindt de 

centrale inschrijving plaats op de school van keuze. Veel plezier bij de inschrijving. 
 

 
 De komende weken gaan we aan de slag met het project Olympische Winterspelen. 

 We gaan met een app een app maken 😉. Mocht uw kind een (Apple) Ipad mee mogen en kunnen nemen dan zou dat 
heel fijn zijn. Alleen zijzelf zullen hier dan op werken. Kunt u dan thuis de app POP van Marvel erop zetten (deze is 
gratis).  

 

 
Beste ouders, 

Jerica Schipperen en Sylvia van den Boer gaan hun werkzaamheden m.b.t. het organiseren & coördineren van het 
brigadieren rondom onze school afbouwen. Dat iedereen veilig over kan steken bij school komt niet zomaar tot stand. 
Daar is hulp van ouders voor nodig voor de coördinatie eromheen. Inmiddels hebben zij alles tot in de puntjes geregeld 
om dit ieder jaar weer tot stand te brengen. U hoeft slechts letterlijk het brigadierstokje en hun "draaiboekje" over te 
nemen. Graag begeleiden zij hun opvolger(s) en kunt u mogelijk dit jaar al meekijken. Mail: brigadierengriffioen@outlook.com  

 

 
Deze periode werken wij aan het volgende KiVa-thema:  

Onderbouw (groep 1 t/m 5): 

Thema: Pesten in de groep. 

 

Bovenbouw (groep 6 t/m 8):  

Thema: Gevolgen van pesten. 

Regel: We houden er rekening mee dat pesten heel lang pijn doet.  

 

 
Beste ouders, 
 
Het spel Moviestarplanet is een digitale hit, hip en helemaal van nu bij basisschoolkinderen! 
In onderstaande link vindt u nuttige informatie over hoe u uw kind(eren) hierin kunt begeleiden als ze hieraan deelnemen.  

 
https://mijnkindonline.nl/artikelen/de-valkuilen-van-moviestarplanet 
 
 

 

Groep 8 

Ondersteboven  

Brigadier-coördinatoren: Wij zoeken opvolgers!  

KiVa  

CJG   
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OPROEP OUDERS 

DEEL JOUW KENNIS EN WORD LID VAN DE GMR INOS 

Wil je je horizon verbreden? Ben je nieuwsgierig naar de bestuurlijke 
kant van het onderwijs? Oriënteer je dan op het lidmaatschap van de 

GMR! Wij zijn op zoek naar medewerkers en ouders die de GMR 

komen versterken. 

Ouders met een of meer kinderen op een INOS-school kunnen zich 
kandidaat stellen; ook als je geen lid bent van een MR. 

Nieuwsgierig? Ontdek wat er zo leuk is aan het GMR-lidmaatschap. Ga 

naar: www.inos.nl  

Kandidaatstelling gaat per email tot en met 6 april a.s. ter attentie 

van gmr@inos.nl 

Vragen? Stel ze gerust! Wie met de huidige leden praat, ontmoet in 

elk geval groot enthousiasme. 

Met vriendelijke groet,                                                    
Namens de verkiezingscommissie GMR INOS 

 
Coen de Lange 

Voorzitter verkiezingscommissie GMR INOS 
gmr@inos.nl 
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Jouw kind is uniek! 

Bijeenkomsten voor en door opvoeders. 

 

Wat? 

Ouders van kinderen met autisme ontmoeten elkaar, wisselen ervaringen uit en vinden herkenning. 

Je ziet dat je niet de enige bent en er is begrip voor je situatie. Elkaar aandacht, warmte, begrip, 

respect en steun geven. De mooie en unieke verhalen van onze bijzondere kinderen delen met 

elkaar. 

Voor wie? 

Voor opvoeders van een kind met autisme  

Wanneer? 

Woensdag 11 april van 20.00 uur tot 21.30 uur  

Woensdag 13 juni van 20.00 uur tot 21.30 uur  

Waar? 

Talentenfabriek de Faam, Liniestraat 19 4816 BG Breda 

 

Meer informatie of aanmelden: 

Mail naar: chantal.van.vegten@cjgbreda.nl of bel 06-23114262.   
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