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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  

 
Komend weekend is het Pasen. Het Paasfeest heeft in de loop der jaren een geheel andere rol gekregen dan het in het verleden. 

In het verleden ging de school gezamenlijk naar de kerk en stonden we stil bij de verschillende aspecten van het Paasfeest. Daar 

waar we spreken over het lijden, het verdriet en afscheid nemen in de periode voor Pasen, daar is er ook de hoop op het nieuwe 

leven. Juist dat laatste element is van belang. Het heeft ook de nadruk gekregen in de vele reclame-uitingen rondom het 

Paasfeest. Maar het is uiteindelijk niet los te zien van de lastige periode die voorafgaat aan het Paasfeest. Op school vertellen we 

het paasverhaal en in sommige groepen wordt die geaccentueerd door brood gezamenlijk te breken en te delen. Maar 

inderdaad het is echt anders dan in vroegere tijden. 

 

De Schoolstraat is weer open! Dit betekent aan de ene kant dat we het plezier hebben van een fijne open straat, maar ook dat 

we op veiligheid moeten letten. De straat is echt wat smaller geworden en dat maakt het parkeren van belang. Uiteindelijk gaan 

we komende week daar met de gehele school aandacht aan besteden. Het oversteken in de Schoolstraat, het fietsen in de 

smallere straat en de aanrijdroutes voor fietsen verdienen de aandacht.  

 

Op de Grote Rekendag hebben onze leerlingen gewerkt met meten, wegen en construeren. Er zijn meetkundige constructies 
gemaakt. We hebben verschillende maquettes en plattegronden op onze school gezien. Zo leren ze met coderingen om 
plaatsaanduiding te voorzien van een specifieke code. Wanneer leerlingen nagaan hoeveel dozen of containers in een bepaalde 
ruimte passen, passen ze meetvaardigheden toe. Dat doen ze ook als ze handig tellen hoeveel dozen of doosjes op een bepaalde 
plek staan of zouden kunnen passen. En de kinderen schematiseren, ordenen en modelleren om verder greep te krijgen op de 
situatie die zij aan het onderzoeken zijn. De kleuters waren ook al bezig met meten door vergelijken en met het eigen lijf ervaren 
van getallen en getalrelaties. De kleuter konden stappen, springen, kruipen en gooien. Natuurlijk zijn we op gewone 
schooldagen veel met rekenen bezig, maar juist op de Grote Rekendag doen we dat samen en met een gezamenlijk doel op De 
Griffioen. Het doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het 
maakt rekenen leuk!  
 
Gisteren heeft u een mailbericht ontvangen over de staking in het Basisonderwijs in Noord-Brabant. Eerder schreef ik over 
bijzondere situaties rondom de vervangingen op onze school. We hebben daar nauwelijks de hand in, we zijn echt blij wanneer 
er vervangers zijn ingepland. We weten dat er natuurlijk ook zorg is omtrent de doorgaande lijn en de aanpak van de groep. Het 
is zeker niet de bedoeling om in onze Nieuwsbrief een tweewekelijks klaagverhaal te schrijven over de last rondom vervangingen 
van ziek of afwezig personeel. We realiseren ons dat iedere individuele leerling baat heeft bij een doorgaande lijn, maar we zien 
ook dat het organiseren van vervangingen steeds lastiger wordt. Dit duidelijk maken aan ouders en de mensen die ons 
vertegenwoordiger in de politiek ondersteunen we van harte op De Griffioen. 
 
Ik wens u allen een mooi Paasfeest toe met misschien wel ergens een lekker zonnetje! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerald Hilgersom 
Basisschool De Griffioen 
 

 
 
  

Beste ouders, verzorgers, 
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 Komende week (op dinsdag en donderdag) zijn de oudergesprekken voor de groep 1 leerlingen. U heeft hiervoor al 

ingeschreven.  

 We zijn druk aan het oefenen voor onze kleutermusical. Nogmaals de tijden van de uitvoeringen:  

• Dinsdag 17 april, 14.00u: 1-2A + 1-2B 

• Woensdag 18 april, 9.30u: 1-2D 

• Woensdag 18 april, 10.45u: 1-2C + 1-2E  

 
 Tijdens de Grote Rekendag hebben wij gezien dat er echte rekenkanjers zitten in groep 3! 

 We zijn ook druk bezig met het oefenen voor ons splitsdiploma tot 10. 

 Veel kinderen hebben al sponsoren gevonden voor de sponsorloop aanstaande woensdag. Het zou leuk zijn wanneer ze 
ook nog eens flink worden aangemoedigd die ochtend. (Zie hiervoor de eerder verstuurde brief incl. schema). 

 We merken dat de gymschoenen niet altijd meegegeven worden of dat ze niet meer passen.  

 
 Tijdens de Grote Rekendag zijn de groepen 5 aan de slag gegaan met het verhuizen van de spullen in de klas. We 

moesten goed samenwerken en kijken wat de afmetingen waren van schoenendozen en verhuisdozen. Hoeveel dozen 
passen er in een boedelbak en hoe zwaar zijn alle dozen? Alle verhuizers hebben erg goed hun best gedaan en het was 
een geslaagde ochtend.  

 We zijn gestart met een nieuw taalthema. Van alles wat met weer en noodweer te maken heeft, komt in deze lessen 
aan bod. In de themafilm beschrijft Myra het weer in een weerdagboek. De kinderen leren woorden over noodweer, 
ontdekken wat de overtreffende trap is, kijken naar spreekwoorden over het weer en beschrijven hun ideale weerdag. 

 We blijven met spelling oefenen met de voltooide tijd, best lastig hoor. Verder komen woorden met 4 categorieën aan 
bod en hebben we een nieuwe categorie aangeleerd: het politie-woord.  

 In de klassen en op de gangen zien we steeds meer presentaties over Aarde, Water, Lucht en Vuur. Het is leuk om te 
zien hoe enthousiast de kinderen aan het werk gaan met de kaarten van Topondernemers.  

 
 Uiterlijk vandaag gaan de twee toegangskaarten 'Amor Musae op De Griffioen' van het miniconcert mee naar huis. 

Iedere leerling van groep 6 mag maximaal 2 volwassenen uitnodigen papa/mama of opa/oma. Het miniconcert 
vindt plaats in de aula met een optreden per twee groepen op dinsdag 17 april in de ochtend. 

• Van 09.00 tot 09.45 uur groep 6B van juf Amanda en 6C van juf Evelien.  

• Van 10.15 tot 11.00 uur groep 6A van juf Wilma en 6D van juf Sabine. 

 Vorige week zijn we gestart met de boekbesprekingen. Er worden veel leuke en spannende boeken 
gepresenteerd. Zo worden kinderen ook enthousiast gemaakt om andere boeken te lezen. 

 

   
 De kinderen hebben allemaal de route voor het verkeersexamen mee naar huis gehad. We hebben afgesproken 

dat de kinderen de eerste keer met een ouder oefenen. Veel kinderen hebben dit al gedaan! 

 Fijn dat we nu voldoende hulpouders hebben voor het praktisch verkeersexamen! De ouders die zich hebben 
opgegeven, ontvangen op een later moment nog een bericht.  
 

 
 De peuters van ‘t Olifantje hebben de laatste week hard gewerkt aan hun paasmandje. 

 Hopelijk heeft de paashaas tijd om ze te komen vullen. 

 En zaterdag a.s. (31 maart) mogen alle peuters van 10.00 tot 12.00 uur met hun mandje naar de 
Prinsentuin komen om nog meer eitjes te zoeken. 

 

Groep 1-2 

Groep 3  

Groep 5 

Groep 6 

Groep 7 

‘t Olifantje  
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Deze periode werken wij aan het volgende KiVa-thema:  

Onderbouw (groep 1 t/m 5): 

Thema: Pesten en de groep. 
Regel: We gaan goed met elkaar om. 

Bovenbouw (groep 6 t/m 8):  

Thema: Pesten en de groep. 
Regel: We zeggen tegen pesters: stop ermee! 

 

 
Ik ben Marleen Vorderman, Coördinator van TSO de Griffioen. Samen met de vrijwilligers en pedagogisch medewerksters van de 
Kober zorgen wij voor jullie kinderen tijdens de lunch. Heeft u vragen/ opmerkingen/ tips?: kbsdegriffioen_overblijven@inos.nl  
 

❖ Er komt een cursus kinder-EHBO aan die we gaan volgen.  
 

❖ Wij willen jullie kinderen een prettige lunch bezorgen; graag gaan we elke dag naar buiten om 
even lekker te hollen te springen en te spelen. Er zijn weer genoeg ballen aangeschaft.   
 

❖ Uiteraard mogen kinderen ervoor kiezen om binnen te spelen, maar ze worden wel gestimuleerd om naar buiten te 
gaan, wat ze eigenlijk allemaal het liefste willen. 

 
❖ Gebruikt uw kind medicijnen die tijdens het overblijven ingenomen worden? Het is belangrijk dat dit bij de 

overblijfcoördinator bekend is. 
 

❖ Wilt u ook even controleren of uw kind bij de juiste klas staat ingedeeld, een paar kinderen staan aangemeld bij de 
verkeerde klas. 

 
Alvast bedankt! 
 
Tips voor het overblijven: 

• Een gezonde lunch geeft meer energie! Wilt u een (zoete) lekkernij meegeven? Geef dan geen snoep of chocolade mee. 
Ligakoeken, mueslirepen en krentjes zijn een prima alternatief. 

• Vergeet niet op de broodtrommel, de drinkbeker en de tas duidelijk de naam van uw kind te zetten, zo kunnen er geen 
spullen kwijtraken. 
 

Het overblijfteam zoekt met spoed versterking! 
Vind je het leuk om: 

• Met kinderen te werken? 

• Met de kinderen een boterham te eten, te spelen of lekker kletsen? 

• Samen met je collega’s zorg te dragen voor een gezellige en ontspannen sfeer tijdens het overblijven? 
 
Ja? Neem dan snel contact met ons op! 
Neem contact met ons op via telefoonnummer: 
(076) 504 56 12 Of e-mail: overblijven@kober.nl 
 
Aanmelden overblijf: 
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 

 

KiVa  

TSO-nieuws  
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