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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  

 
Beste ouders, 
 
Deze nieuwsbrief zult u de mooie woorden van onze directeur, Gerald Hilgersom, helaas moeten missen. Vanwege ziekte is 
Gerald afwezig.  Voor zover het kan, nemen wij, de 3 bouwcoördinatoren, afspraken en andere taken waar. Wij wensen hem van 
harte beterschap toe. 
 
Op de schoolkalender staat vermeld dat de doorschuifmiddag van de groepen op maandagmiddag 25 juni is. Deze middag is 
verzet naar maandagmiddag 2 juli. De kinderen van de groepen 8 zijn deze middag vrij.   
 
Aan het einde van het schooljaar zullen wij afscheid nemen van meneer Bas van den Broek. Bas heeft heel wat jaren met veel 
enthousiasme en plezier op onze school gewerkt. Een andere uitdaging is op zijn pad gekomen. Bas zal gaan werken op KBS 
Effen. Wij wensen Bas natuurlijk heel veel succes en plezier toe in Effen. 
 
Zoals u weet zijn op 15 juni de schoolreizen van de groepen 2 t/m 7. Mocht u het bedrag hiervoor nog niet hebben betaald, wilt 
u hier dan a.u.b. aan denken? De informatie over vertrek- en eindtijden komt zo snel mogelijk en vindt u dan ook op de 
schoolapp die u in de appstore kunt vinden onder "kbs De Griffioen". 
 
Heeft u een kind dat binnenkort 4 jaar wordt en heeft u hem of haar nog niet aangemeld, dan vinden wij het fijn als u dat zo 
spoedig mogelijk doet. Dit in verband met de verdeling van de groepen voor het komend schooljaar.  
 
De manden met de gevonden voorwerpen zijn weer erg vol. Wanneer u iets van uw kind(-eren) mist, kijkt u dan gerust even of 
het hierbij ligt. 
 
Wij wensen u een fijn en zonnig lang weekend toe.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Maud van der List (bouwcoördinator groepen 1-2) 
Marysia Krzeszewski (bouwcoördinator groepen 3-4-5) 
Nancy Giesbergen (bouwcoördinator groepen 6-7-8). 
 

 

Algemeen: 

• In alle kleuterklassen zijn we gestart met Thema communicatie.  

• Wij willen alle hulpouders van de sportdag bedanken!  

• Dinsdag 29 mei en donderdag 31 mei zijn de oudergesprekken voor groep 2. U heeft hiervoor een aparte mail 
ontvangen.  

• Alle kleuterklassen gaan binnenkort naar de speeltuin aan de ploegstraat in Breda: 
o Groep 1-2A, 1-2C en 1-2E gaan op vrijdagmiddag 25 mei 
o Groep 1-2B en 1-2D gaan op vrijdagmiddag 1 juni.  

 

 1-2E (juf Hanneke & juf Angela): alle kinderen mogen een boek mee naar school nemen voor onze bibliotheek in de 
huishoek.  

Algemeen 

Groep 1-2 
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 Wij willen jullie nogmaals bedanken voor de mooie cadeaus en het rijden op onze juffendag! 

 Ook alvast een bedankje voor alle ouders die mee hebben geholpen bij de sportdag. 

 We zijn nog steeds druk aan het oefenen voor ons splitsdiploma. Vooral de splitsingen van 8 en 9 worden 
nog lastig gevonden. 

 Zouden jullie sokjes in de gymtas mee willen geven. De kinderen geven aan niet graag met hun blote 
voeten (zweet en blaren) in de schoenen te willen. Ook is het verstandig ze vanaf nu in een korte broek te 
laten gymmen.  

 
 Fijn dat er zo veel ouders gezorgd hebben voor weer een geweldige sportdag! 

 Op woensdag 30 mei vieren de meneer en juffen van groep 4 hun lekker te gekke verjaardagsfeest. De kinderen hebben 
woensdag de uitnodiging meegekregen. 

 
 We zijn na al die vrije dagen weer aan een aantal nieuwe dingen begonnen in groep 5.  

 In de themafilm van taal laten kinderen zien wat er allemaal draait en rolt. Daarna blijft het doordraaien in de lessen. 
De kinderen leren woorden over draaien, kijken naar uitdrukkingen en spreekwoorden die met draaien en het wiel te 
maken hebben, beschrijven een draaiend voorwerp en schrijven de gebruiksaanwijzing voor een eigen draaiende 
uitvinding. 

 Het laatste thema van Topondernemers dit schooljaar is: Vlinders in je buik! We kunnen nu al vertellen dat de 
leerkrachten veel vlinders in hun buik krijgen bij het zien van de prachtige en goed doordachte presentaties van de 
kinderen.  

 Bij het op een na laatste blok van rekenen staan de volgende doelen centraal: Tellen met sprongen t/m 
2000, de tafels over de 10, oppervlakte en omtrek, de juiste inhoudsmaten, delen met rest, getallen 
opschrijven t/m 2000 en sommen tot de 1000.  

 Zoals je kunt zien werken we ontzettend hard in groep 5, maar we kunnen ook iets leuks verklappen. Wij 
vieren onze verjaardagen op woensdag 20 juni. Wat we gaan doen is nog geheim! De uitnodiging volgt.  

 
 De juffendag was een groot succes; prachtig weer voor in de speeltuin en wat zijn de juffen weer verwend! 

 Afgelopen weken hebben we weinig huiswerk opgegeven door alle vrije dagen. Vanaf deze week komt er weer 
wekelijks huiswerk rekenen en nieuwsbegrip aan. 

 
 Morgenochtend (18 mei) krijgen de kinderen de uitslag van de Centrale eindtoets in een gesloten 

envelop mee naar huis. Graag deze samen met uw kind openen. De brief in deze envelop is een uitdraai 
vanuit school; de officiële papieren vanuit Cito volgen volgende week.    

 Wij willen alle luizenouders bedanken voor al het werk van afgelopen jaren. 

 
 Wij feliciteren alle leerlingen die geslaagd zijn voor 

hun fietsexamen. Bedankt aan alle ouders voor de 
hulp en Taartenfestijn Prinsenbeek bedankt voor de 
lekkere cakejes!  

 Wat hebben de leerlingen genoten met de 
Koningsspelen. Grote dank aan alle ouders voor de 
hulp met de vossenjacht! 

 
 
 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 

Groep 8 

Ouderraadpraat  
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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. 

  
 Kinderloop KWF  

 CJG 

 Parochie  

 

 

CJG  

KiVa  

Bijlage(n)  
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Jouw kind is bijzonder(sensitief) ! 

Bijeenkomsten voor en door opvoeders. 

 

Wat? 

Ouders van hoog sensitieve kinderen 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 hoog sensitief kind   

Wanneer? 

Dinsdag 19 juni 2018 van 20.00 uur tot 21.30 uur. Deze avond zal Fenne Horsten, jeugdprofessional 

i.o. bij het CJG, verslag doen van haar onderzoek over hoogsensitiviteit. 

Waar? 

Surplus Welzijn, in St Elisabeth, Leuvenaarstraat 91, 4811 VG Breda. 

Gratis  parkeren bij Lunet (6  minuten lopen) 

Meer informatie of aanmelden: 

Mail naar: yvonne.de.gouw@cjgbreda.nl of bel 06-12994600     
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