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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  

 
De vierde schoolweek op rij waarop er iets bijzonders is. We hebben te maken gehad met de gebroken weken in de 
paasperiode, daarna was er de Stakingsdag in Brabant en Limburg en deze week zijn we bezig met het voorbereiden van de 
Koningsspelen/Griffioendag die we morgen vieren. Bijzondere feesten, bijzondere dagen, vakanties ze zijn heel prettig, een 
viering lijkt toch altijd fijn, leuk en gezellig? De andere kant daarvan is toch dat het een doorbreking van het gewone ritme is. Er 
is in de Nieuwsbrief al eens eerder over geschreven: Kinderen zijn conservatiever dan veel volwassenen soms denken. In de 
basis van het dagelijks handelen is voor kinderen de gewoontevorming van groot belang. Daarom hechten we op De Griffioen 
aan een dagritme voor de leerlingen. We proberen in onze groepen te werken met vaste ritmes en tijden waarop bepaalde 
activiteiten plaatsvinden. Dat gebeurt per dag, per week en in het jaarritme. Er is een tijd voor gewoon werken en er is een tijd 
voor een luchtig moment. Een ritme kan pas onderbroken worden wanneer het er is. In ons onderwijs houden we daar rekening 
mee, maar ook in onze jaarplanning. Het schoonmaakbedrijf komt in de meivakantie de vloeren van de gangen en de speelzalen 
reinigen. Ook worden dan de ramen van binnen en buiten gewassen. Dan kunnen de kinderen en leerkrachten ook weer van 
binnenuit zien dat de zon schijnt. In de zomervakantie komen de lokalen aan de beurt. 
 
Deze week werd de Landelijke Dag tegen het Pesten georganiseerd. Een beetje bijzondere dag……..immers we hebben die dag 
natuurlijk vooral niet gepest! Het is goed dat deze dag er is. Vanuit onderzoek weten we immers allang dat het pesten een heel 
grote invloed heeft op het dagelijks welbevinden van mensen. Het is goed dat het samen creëren van een veilige omgeving al 
geleerd wordt op de basisschool. Immers dit is een goede gewoonte welke een heel leven mee kan gaan. Vaak richten we de 
aandacht bij de Dag tegen het Pesten vooral op kinderen. We weten allemaal dat pesten ook onder volwassenen voorkomt. Het 
is voor ieder van belang dat er bij stil gestaan wordt. Het kan niet zo zijn dat de bedoeling van samenleven is dat we het elkaar 
doelbewust moeilijk maken. Er jaarlijks een dag bij stilstaan is dan wel het minste.  
In de afgelopen periode hebben de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 een enquête ingevuld waar gevraagd werd naar het 
welbevinden. De resultaten daarvan zijn bijzonder te noemen 
(https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/10100/1100/Basisschool-De-Griffioen/Leerlingtevredenheid).  Op De 
Griffioen proberen we samen, leerlingen en leraren een goed voorbeeld te zijn. Het dragen van onze KiVa hesjes betekent vooral 
dat we ieder een veilige plek toewensen. Het is niet stoer om te pesten, het is ook niet stoer om pesten gelaten te ondergaan! 
Het is vooral stoer om voor jezelf of een ander op te komen!!  
 
Deze dagen voor de meivakantie zijn traditiegetrouw ook de dagen van twee soorten onderzoeken. De groepen 8 hebben de 
afgelopen dagen de CITO-eindtoets gemaakt. De groepen 7 hebben vandaag het verkeersexamen. Over de behaalde resultaten 
is op dit moment nog niets te zeggen, maar we wensen natuurlijk iedereen het best gepaste resultaat toe!  
 
Het is gepast om in deze Nieuwsbrief ook ouders te bedanken. Bedanken voor de ondersteuning op de dag van 
morgen: Koningsspelen/Griffioendag. Bedanken voor de begeleiding en controletaak van de leerlingen bij het 
verkeersexamen. En natuurlijk ook voor het op tijd naar bed laten gaan van de kinderen die de afgelopen dagen de 
CITO-eindtoets hebben mogen maken. 
 
Zoals eerder gecommuniceerd gaan de groepen 2 t/m 7 vrijdag 15 juni op schoolreis. Hierover ontvangt u morgen een aparte 
mailing.  
 
Mede namens alle juffen en meneren van De Griffioen wens ik u allen, na de zonnige en sportieve Koningsspelen/Griffioendag 
morgen, een mooie, vrolijke en fijne meivakantie toe! 
 
Hartelijke groet, 
Gerald Hilgersom 
Basisschool De Griffioen 

Beste ouders, verzorgers, 

19 april 2018 | nummer 15 
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Algemeen: 

• Wij willen iedereen bedanken voor de grote belangstelling voor onze musical! Wat hebben we een talenten op school.  

• Aanstaande vrijdag is het Koningsspelen. De school is in 4 kleurgroepen verdeeld. Let op in welke kleur uw kind op 
school wordt verwacht:  

o Rood: groep 1-2A 
o Wit: groep 1-2C 
o Blauw: groep 1-2B 
o Oranje: groep 1-2D en 1-2E 

• Nu we allemaal heerlijk genieten van het mooie weer, willen we alle ouders vragen om bij mooi weer uw kind thuis 
goed in te smeren en slippers aan te doen met een bandje aan de achterkant.  

• Iedereen alvast een fijne vakantie gewenst!  
 

 1-2B (juf Esther) + 1-2D (juf Maud & juf Annemarie): wij zijn in beide klassen nog opzoek naar 1 ouder voor begeleiding 
bij de sportdag (donderdag 17 mei). Graag opgeven bij de leerkracht.  

 1-2E (juf Hanneke & juf Angela): wij zijn nog opzoek naar 2 ouders voor begeleiding bij de sportdag (donderdag 17 mei). 
Graag opgeven bij de leerkracht.  

 
 

 
 Wij willen jullie allemaal nogmaals super bedanken voor al het sponsorgeld voor het goede doel! 

 Neem ook in de vakantie af en toe de tijd om gezellig een boekje te lezen. 

 Op 9 mei vieren de juffen van groep 3 hun verjaardag met een gezellig uitje! 

 Vanuit groep 3 een fijne meivakantie toegewenst!  

 

 
- Wij wensen iedereen een fijne meivakantie! 

 
 

 
 Wij wensen iedereen een fijne en hopelijk zonnige vakantie toe!  

 

 
 Het miniconcert van Amor Musae samen met de groepen 6 was een groot succes! Fijn dat er zoveel belangstelling was, 

we hebben veel papa's, mama's, opa's en oma's gezien. TOP. Er staan leuke foto's op Klasbord. 

 Taal zijn we gestart met het thema "Plankenkoorts". Dit thema gaat over acteurs, theater, geluidseffect, recensies en 
waardering. 

 Spelling gaat over het garagewoord. Ik hoor /zj/ maar ik schrijf g, zoals bij energie en stage. 

 Op woensdag 9 mei vieren de juffen van de groepen 6 hun verjaardag. Kinderen mogen leuke 
theaterstukjes voorbereiden en we vieren die ochtend samen lekker feest. We hebben er zin in! 
Maar eerst lekker genieten van de meivakantie.  

 

 
 Het verkeersexamen zit erop! Alle kinderen hebben ontzettend hun best gedaan. Dank voor de hulpouders bij het 

praktisch verkeersexamen.  

 Vorige week heeft Natasja van Praat met collega’s uitleg gegeven over het werk van de waterschappen. Dit sloot mooi 
aan op ons thema voor Topondernemers. Het was erg leuk en leerzaam! 

 Alle kinderen hebben hun boekendozen in de klas gepresenteerd. Ook hebben we de boekendozen van andere klassen 
kunnen bekijken. Het was een geslaagde manier om je boek te promoten!     

Groep 1-2 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 

Groep 7 
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 De kinderen komen nu toch echt in de laatste fase van hun basisschooltijd. De Cito eindtoets is afgerond en wordt 
opgestuurd. We verwachten in de week van 14 mei de resultaten binnen te hebben. Deze worden aan de kinderen in 
een gesloten enveloppe meegegeven.  

 In de week van maandag 7 mei krijgen de kinderen een SOS-formulier mee naar huis. Dit formulier is voor ons 
belangrijk bij de organisatie van het kamp. Ook op kamp hebben we deze nodig in het geval van een calamiteit. Graag 
ingevuld retour. 

 De musicalavonden zijn verdeeld: 

• Dinsdag 26 juni groep 8a meneer Jordi 

• Woensdag 27 juni groep 8B juf Nancy/meneer Dick 

• Donderdag 28 juni groep 8C meneer Sander  

 
 Met de sponsorloop is er een mooi bedrag binnengehaald. Wij bedanken de hulpouders, Wilko fruit, Jumbo Miegielsen 

en kraamverhuur Couvreur voor de goede zorgen. 

 Wij wensen de kinderen en ouders veel plezier morgen met de Koningsspelen! 

 
Op woensdag 23 mei hebben we weer een koffieochtend georganiseerd door het CJG. Het thema is 
"Basisschoolkinderen en sociale media". We starten om 9.00 uur en vanaf 8.45 uur staat de koffie klaar. U kunt 
zich t/m 18 mei via de mail opgeven bij Sylvia van der Poel; sylvia.vanderpoel@inos.nl.  
 

Deze periode werken wij aan het volgende KiVa-thema:  

Onderbouw (groep 1 t/m 5): 

Thema: Een gepest kind heeft jouw hulp nodig. 
Regel: We helpen elkaar. 
 

Bovenbouw (groep 6 t/m 8):  

Thema: De groep verzet zich tegen pesten. 
Regel: We helpen gepeste kinderen 

 
 

 
 Brief over privacy op De Griffioen   

 Vakantierooster 2018-2019 

Groep 8 

Ouderraadpraat 

CJG  

KiVa  

Bijlagen  
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Informatie over gegevensverwerking  

 

 
 
 
 
Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywetgeving in werking, de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Basisschool De Griffioen verwerkt van alle leerlingen persoonsgegevens. Met deze 
toelichting geven wij u informatie over hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.  
 
Waarom verwerken wij gegevens van uw kind? 
Basisschool De Griffioen verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze (wettelijke) verplichtingen als 
onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Wij hebben de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze 
school en de ontwikkeling van uw kind te kunnen registreren en te kunnen volgen. Dit betekent ook dat we de 
gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen. 
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij van uw kind? 
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouder hebben 
gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. De verstrekking van deze gegevens is dan 
ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven op Basisschool De Griffioen.  
Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij bijvoorbeeld ook medische gegevens van 
uw kind. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind een allergie heeft, zodat wij adequaat kunnen handelen. Het 
welzijn van uw kind is voor ons leidend.  
 
Delen van gegevens van uw kind  
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van ons doel als onderwijsinstelling. Wij zullen niet meer gegevens 
verwerken dan nodig is om onze rechten en plichten na te komen.  
In een aantal gevallen zijn wij verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder 
andere DUO (ministerie van Onderwijs), leerplicht, de schoolinspectie, GGD/schoolarts en het samen-
werkingsverband RSV.  
 
Basisschool De Griffioen gebruikt een aantal externe partijen om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens 
voor het registreren en volgen van de ontwikkeling van uw kind. Een voorbeeld hiervan zijn computerprogramma’s 
die leerlingen bij hun leerproces ondersteunen. Als er gegevens nodig zijn, dan kiezen wij ervoor om die 
geanonimiseerd in te voeren.  
Voor het bewaren en bijhouden van leerlinggegevens gebruiken we een administratiesysteem. Deze gegevens worden 
bij externe partijen opgeslagen, Basisschool De Griffioen blijft verantwoordelijk voor deze gegevens.  
Met alle organisaties waar persoonsgegevens worden opgeslagen, sluit INOS een verwerkersovereenkomst af. Daarin 
is vastgelegd welke gegevens verwerkt worden, hoe deze gegevens beveiligd worden en hoe de externe partij daarmee 
omgaat.  
 
De persoonsgegevens worden goed beveiligd bewaard. Alleen de medewerkers, die dat voor de uitvoering van hun 
werk nodig hebben, mogen bij de gegevens. Basisschool De Griffioen bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk 
is. Wij hanteren hiervoor de bewaartermijnen zoals deze wettelijk geregeld en vastgelegd zijn.  
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd opheldering vragen bij de directeur van Basisschool De Griffioen. Indien 
uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, kunt u dat melden bij de privacy-verantwoordelijke via het 
contactadres: privacy@inos.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerald Hilgersom  
Basisschool De Griffioen 
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Kbs De Griffioen Schooljaar: 2018 - 2019
wk. 32 aug. wk. 33 aug. wk. 34 aug. wk. 35 aug./sept. wk. 36 sept. wk. 37 sept. wk. 38 sept. wk. 39 sept. wk. 40 okt. wk. 41 okt. wk. 42 okt. wk. 43 okt. wk. 44 okt./nov.

ma 6  13  20  27  3  10  17  24  1  8  15  22  29  
              
Zomervakantie Zomervakantie Eerste schooldag     Herfstvakantie

di 7  14  21  28  4  11  18  25  2  9  16  23  30  
      Prinsjesdag       
Zomervakantie Zomervakantie      Herfstvakantie  

wo 8  15  22  29  5  12  19  26  3  10  17  24  31  
                
Zomervakantie Zomervakantie   Herfstvakantie

do 9  16  23  30  6  13  20  27 4 11 18  25 1  
       Dierendag   
Zomervakantie Zomervakantie  Herfstvakantie

vr 10  17  24  31  7  14  21  28  5  12  19  26  2  
             
Zomervakantie Zomervakantie     Herfstvakantie

za 11  18  25  1  8  15  22  29  6  13  20  27 3  
zo 12  19  26  2 9  16  23  30  7  14  21  28 Wintertijd 4  

wk. 45 nov. wk. 46 nov. wk. 47 nov. wk. 48 nov./dec. wk. 49 dec. wk. 50 dec. wk. 51 dec. wk. 52 dec. wk. 1 dec./jan. wk. 2 jan. wk. 3 jan. wk. 4 jan. wk. 5 jan./feb.
ma 5  12  19  26  3  10  17  24  31  7  14  21  28  

        Oudejaarsdag     
   Kerstvakantie Kerstvakantie     

di 6  13  20  27  4  11  18  25  1  8  15  22  29  
       Kerstmis Nieuwjaarsdag     

      Kerstvakantie Kerstvakantie    
wo 7  14  21  28  5  12  19  26  2  9  16  23  30  

   Sinterklaas   Kerstmis     
    Kerstvakantie Kerstvakantie  

do 8  15  22  29  6  13  20 27  3  10 17 24 31
       

Kerstvakantie Kerstvakantie  
vr 9  16  23  30  7  14  21  28  4  11  18  25  1  

             
      Kerstvakantie Kerstvakantie  

za 10  17  24  1  8  15  22  29  5  12  19  26  2  
zo 11 St. Maarten 18  25  2  9  16  23  30  6 Driekoningen 13  20  27  3  

wk. 6 feb. wk. 7 feb. wk. 8 feb. wk. 9 feb./mrt. wk. 10 mrt. wk. 11 mrt. wk. 12 mrt. wk. 13 mrt. wk. 14 apr. wk. 15 apr. wk. 16 apr. wk. 17 apr. wk. 18 apr./mei
ma 4  11  18  25  4  11  18  25  1  8  15  22  29  

   Carnaval       Pasen
   Voorjaarsvakantie       Vrij Meivakantie

di 5  12  19  26  5  12  19  26  2  9  16  23  30  
    Carnaval        
    Voorjaarsvakantie      Meivakantie Meivakantie

wo 6  13  20  27  6  13  20  27  3  10  17  24  1  
          
 Voorjaarsvakantie   Meivakantie Meivakantie

do 7 14 21 28 7  14 21 28  4  11 18  25  2  
Valentijnsdag    

Voorjaarsvakantie   Meivakantie Meivakantie
vr 8  15  22  1 8  15  22  29  5  12  19  26  3  

         Goede Vrijdag
Voorjaarsvakantie Vrij Meivakantie Meivakantie

za 9  16  23  2  9  16  23  30  6 13  20  27 Koningsdag 4 Dodenherdenk.
zo 10  17  24  3 Carnaval 10 17  24  31 Zomertijd 7  14  21 Pasen 28  5 Bevrijdingsdag

wk. 19 mei wk. 20 mei wk. 21 mei wk. 22 mei/jun. wk. 23 jun. wk. 24 jun. wk. 25 jun. wk. 26 jun. wk. 27 jul. wk. 28 jul. wk. 29 jul. wk. 30 jul. wk. 31 jul./aug.
ma 6  13  20  27  3  10  17  24  1  8 15 22 29

    Pinksteren        
   Vrij    Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

di 7  14  21 28  4  11  18  25  2  9 16 23 30
            
       Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

wo 8  15  22  29  5  12  19  26  3  10 17 24 31  
           
     Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie

do 9 16  23  30 6  13  20  27 4 11 18 25 1  
Hemelvaartsdag    Laatste schooldag     

   Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie
vr 10  17  24  31 7  14  21  28  5  12 19 26 2

   Hemelvaartsvrijdag        Zomervakantie
      Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie  t/m 18 augustus

za 11  18  25  1  8  15  22  29  6  13  20  27  3  
zo 12 Moederdag 19  26  2  9 Pinksteren 16 Vaderdag 23  30  7  14  21  28  4  

Studiewerkdag

Vrije dag

Vrije dag

Studiedag

Vrije dag

Studiedag

Studiedag

Vrije dag

Vrije dag

Middag vrij

Studiedag


