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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, 
 
Een warme week zit er bijna op en het einde van het schooljaar begint in zicht te komen. We zijn dan ook druk bezig met de 
planning rondom het nieuwe schooljaar.  
We hebben, samen met onze IB-ers, de groepen zorgvuldig bekeken en de samenstellingen geëvalueerd. We kunnen u daarom 
melden dat we het komend schooljaar geen groepen gaan husselen. Uiteraard zijn we bezig om van de groepen 2, nieuwe 
groepen 3 te gaan samenstellen. Hoeveel groepen van ieder jaar er zijn, vindt u hieronder: 
 

• Groepen 1-2: vijf 

• Groepen 3: drie 

• Groepen 4: drie 

• Groepen 5: drie 

• Groepen 6: vier 

• Groepen 7: vier 

• Groepen 8: vier 
Ook Ondersteboven wordt voortgezet. 
 
De kinderen van de groepen 8 zijn komende week op schoolkamp. Enkele collega’s uit andere groepen zullen meegaan als 
begeleiding en ondersteuning van de groepen 8. Het kan dus zijn dat er in de groep van uw kind(eren) een andere leerkracht 
staat. Gelukkig hebben we dit zoveel mogelijk kunnen oplossen met eigen leerkrachten van de Griffioen!  
 
Aan het einde van het schooljaar zullen wij afscheid nemen van juffrouw Esther Pruijsen. Esther heeft heel wat jaren met veel 
enthousiasme en plezier op onze school gewerkt. Een andere uitdaging is op haar pad gekomen. Esther zal gaan werken op KBS 
Jacinta in Breda. Wij wensen Esther natuurlijk heel veel succes en plezier toe op haar nieuwe school.  
 
In de week van 18 t/m 22 juni worden er weer facultatieve oudergesprekken gehouden voor de groepen 3 t/m 7. Evenals vorig 
jaar kunt u hiervoor intekenen bij het lokaal van uw kind(eren). U zult daar dan ook zien welke momenten/dagen beschikbaar 
zijn. Dit kan per groep verschillend zijn. U bent uiteraard zeker niet verplicht om op gesprek te komen. 
 
Mocht u er nog niet aan gedacht hebben om het schoolreisgeld te betalen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk 
doen. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u nogmaals de brief met hierin de kosten en het rekeningnummer.  
 
Volgende week dinsdag t/m vrijdag (5 t/m 8 juni) zullen er, i.v.m. schoolkamp, geen verkeersbrigadiers zijn. Graag jullie aandacht 
hiervoor.  
 
Er blijven regelmatig fietsen staan na schooltijd. Wilt u hier op letten i.v.m. vandalisme. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Maud van der List (teamcoördinator onderbouw)  
Marysia Krzeszewski (teamcoördinator middenbouw) 
Nancy Giesbergen (teamcoördinator bovenbouw) 
 

 

Algemeen 
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Algemeen: 

 Alle hulpouders die hebben gereden naar de speeltuin, hartelijke bedankt! 

 De kinderen die na de zomer naar groep 3 gaan mogen het rapport na de zomer in groep 3 inleveren.  

Een aantal belangrijke data op een rij:  

• Dinsdag 12 juni is het spelletjesmiddag van 14:30 uur tot 15:30 uur. Wij kunnen in alle groepen nog HULP gebruiken. 
Graag opgeven bij de eigen leerkracht.  

• Vrijdag 15 juni gaan we met de kinderen van groep 2 op schoolreisje naar Pukkemuk. De kinderen hoeven deze dag 
geen eten, drinken of snoep mee te nemen. De kinderen van groep 0 en 1 zijn vrij deze dag. 

• Woensdag 20 juni is er weer een poetsavond van 19:30 uur tot 21:00 uur. Wij hopen op veel 
enthousiaste ouders om onze lokalen weer schoon te maken. Neemt u dan een emmer met een 
doekje mee? U kunt zich opgeven bij de eigen leerkracht.  

• Vrijdag 22 juni zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag. 

 

 
 Nog niet alle ouders hebben betaald voor de schoolreis. Zou u dit zo spoedig mogelijk willen overmaken 

alstublieft. Onderaan deze nieuwsbrief treft u nogmaals de brief betreffende de schoolreis.  

 We zijn nog steeds druk bezig met het oefenen voor ons splitsdiploma (tot en met 10). Een aantal kinderen hebben het 

inmiddels gehaald. 

 

 
 We hebben genoten van een heel gezellige verjaardag. Heel hartelijk bedankt voor het mooie cadeau. 

 Veel plezier met de avondvierdaagse. We hopen op mooi weer. 

 En …. Voor de kinderen is het heel fijn als de tafels van 1 t/m 10 ook thuis geoefend worden. We zijn volop bezig met 
het behalen van het tafeldiploma. 

 

 
 Denkt u aan de bijdrage voor het schoolreisje? 

 Met deze tropische temperaturen is het toepasselijk dat we bij spelling de categorie tropisch leren. 
Daarnaast maken we kennis met het voorzetsel.  

 Nog een paar leerlingen uit groep 5 hebben geen tafeldiploma. Ook thuis goed oefenen, dan komt het goed!  

 Wij wensen alle kinderen die meedoen met de avondvierdaagse heel veel succes en plezier. Daarnaast 
wensen wij Juf Rozelijn ook heel veel succes met het beklimmen van de Alpe d’Huez. Wij zijn nu al trots op haar!  

 Vanaf maandag starten de twee Cito weken. We proberen met de planning van de Cito’s zoveel mogelijk rekening te 
houden met de avondvierdaagse.  

 De uitnodiging voor onze verjaardag op 20 juni krijgen de kinderen 11 juni. Dit valt samen met de start van het nieuwe 
taalthema. Dat is geen toeval. Waarom, is nog een geheim!  

 

 
 We maken nog een briefje voor het schoolreisje van vrijdag 15 juni. Wat er meegenomen kan worden en verdere 

informatie met betrekking tot die dag. 

 Met taal zijn we gestart met het laatste thema 'Jungle' met daarin uitleg over de expeditie, houtkap, het 
natuurreservaat, regenwoud en de survivalgids. 

 Het 'Lollywoord' is met spelling aan de beurt. Dit zijn woorden met de Griekse y waar je de /ie/, de /i/ of de /j/ hoort 
zoals bij gym en yoghurt. 

Groep 1-2 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 
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 De schoolreis voor groep 7 gaat dit jaar naar de Ontdekhoek in Rotterdam en naar attractiepark Drievliet. We 

verwachten de kinderen op de normale tijd op school (8.40u). Rond 18.00u/18.15u zijn we terug op school. De kinderen 
mogen geen telefoon meenemen. Bij noodgevallen zijn de leerkrachten te bereiken via school. Wat moeten de 
kinderen wel meenemen? Rugzak met: 

• Lunch 

• Voldoende drinken 

• Fruit  
• Evt. droog shirt 

• Plastic tas om gemaakte spullen in mee te nemen 

• Kleden op het weer (regenjas/zonnebrand etc.) 

We gaan er een gezellige schoolreis van maken! 

 
 Volgende week gaan we op kamp! Wij hebben er zin in! Via Klasbord wordt u op de hoogte gehouden van onze 

avonturen 😊.   

 
We zijn goed opgeschoten met onze noodkreet actie. Daar zijn wij diegene die zich aangemeld hebben erg dankbaar voor! 

Helaas hebben wij nog steeds 2 plaatsen die we niet bezet hebben. Donderdag aan de Vianendreef 12:00u en 13:00u. Wie kan 
ons toch nog helpen? 

U kunt mailen naar: brigadierengriffioen@outlook.com  

MA Molen MA Vianen DI Molen DI Vianen Woe Molen 
Woe 
Vianen 

Do Molen Do Vianen Vrij Molen Vrij Vianen 

08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 

13:00 13:00 13:00 13:00     13:00 13:00 13:00 13:00 

15:30 15:30 15:30 15:30     15:30 15:30 15:30u 15:30 

 

 

 
Wij wensen alle leerlingen die meedoen aan de avondvierdaagse en/of aan de Overbosloop veel plezier en gezelligheid toe! 
 
 

 
Er komt weer een sportieve tijd aan: dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juni wordt de Avondvierdaagse weer georganiseerd. Zie flyer 
onderaan deze nieuwsbrief.  En zondag 10 juni vindt alweer de 10de editie van de Overbosloop plaats. Voor meer informatie: 
http://www.overbosloop.nl/ .    
 

 

Groep 7 

Groep 8 

Brigadieren 

Ouderraadpraat 

Prinsenbeek in beweging 
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Deze periode werken wij aan het volgende KiVa-thema:  

Onderbouw (groep 1 t/m 5): 

Thema: Wat kan ik doen als ik word gepest? 

Regel: We komen voor elkaar op. 
  

Bovenbouw (groep 6 t/m 8):  

Thema: Wat kan ik doen als ik word gepest? 

Regel: We lossen pesten als groep op. 

 

 
Hooggevoeligheid bij kinderen 
Het ene kind is gevoeliger dan het andere. Er zijn ook kinderen die hooggevoelig zijn. Hiervan is 
(meestal) sprake als een kind, in vergelijking tot anderen, meer dingen opmerkt in zijn omgeving en 
langer over dingen nadenkt voordat het handelt.  
Kinderen die hooggevoelig zijn, zijn gevoeliger voor indrukken en prikkels uit hun omgeving. Hun zingtuigen zijn gevoeliger 
waardoor ze intenser zien, horen, proeven ruiken en voelen. Hierdoor raken ze sneller overprikkelt.  
 
Kenmerken van hooggevoeligheid zijn terug te zien op verschillende gebieden, namelijk lichamelijk, emotioneel, mentaal en 
spiritueel.  
 
Lees hier de tips voor ouders over omgaan met hooggevoelige kinderen. (de link is: 
https://www.cjgbreda.nl/nieuws/hooggevoeligheid-bij-kinderen ) 

CJG Breda 
Voor meer informatie en advies over opvoeden en opgroeien kun je ook terecht bij de School-CJG-er van CJG Breda.  Op jouw 
school is dit: Chantal Hendrickx. E-mail: chantal.hendrickx@cjgbreda.nl  

De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, maar ook van leerkrachten, 
docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en andere professionals en vrijwilligers die met kinderen en 
jongeren werken. 

CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar info@cjgbreda.nl  

 

  
 

 
 

KiVa  

CJG  
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Prinsenbeek, 20 april 2018, 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Zoals in de Nieuwsbrief aangekondigd, ontvangt u een aparte brief over de 

kosten van de schoolreizen. 

In het verleden gingen altijd een beperkt aantal groepen op schoolreis. Op verzoek van de ouders gaan 

vanaf dit schooljaar alle leerlingen van de groepen 2 tot en met 7 op schoolreis op 15 juni 2018. De kosten 

van deze schoolreis zijn niet opgenomen in de jaarlijkse kosten van de ouderraad, de schoolreis wordt door 

de school georganiseerd. Daarom ontvangt u hier een aparte brief over. 

De kosten zijn per kind: 

(de school neemt natuurlijk de kosten van het begeleidende personeel voor zijn rekening). 

 

 Schoolreiskosten per leerling  
   

 Groepen 2 € 21,00   

 Groepen 3 € 22,50  

 Groepen 4 € 22,50  

 Groepen 5 € 21,50  

 Groepen 6 € 21,00  

 Groepen 7 € 28,00  

    

U kunt dit bedrag overmaken naar  

Basisschool De Griffioen – Activiteiten 

Bankrekening NL49 RABO 0308 5412 35 

Met vermelding van voornaam en achternaam en de groepsnaam van uw kind. 

Het exacte reisdoel van de schoolreis wordt op een later moment bekend gemaakt, we gaan naar 

Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. U hoort dit reisdoel en andere eventuele mededelingen 

in de week van de schoolreis. 

Van de besteding van de ontvangen schoolreisgelden wordt tijdens de jaarvergadering van de 

ouderraad verantwoording afgelegd.  

Wanneer u moeite heeft om deze kosten te betalen, kunt u contact met mij opnemen over een 

eventuele betalingsregeling. 

 

Namens de schoolreiscommissie, 

Met vriendelijke groet, 

Gerald Hilgersom 

Basisschool De Griffioen 



Beste ouders/verzorgers, 

 

Hieronder vindt u informatie over de schoolreis. 

Alle kinderen worden om 8.45 in de eigen klas verwacht, waarna alle bussen tussen 8.50 en 9.05 

zullen vertrekken. 

Indien aanvullende informatie nodig is ontvangt u deze via de mail van de leerkracht(en). 

 

Groep Bestemming Terug op school Lunch 

2 Pukkemuk 15.30-15.45 Wordt verzorgd 

3 Berkenhof 15.30-15.45 
Wordt verzorgd 

(Fruit + drinken zelf 
meenemen) 

4 Plaswijckpark 16.15-16.30 
Wordt verzorgd  

(Fruit + drinken zelf 
meenemen) 

5 Madurodam 16.30-16.45 
Wordt verzorgd 

(Fruit + drinken zelf 
meenemen) 

6 Neeltje Jans 16.15-16.30 Zelf meenemen 

7 Ontdekhoek/Drievliet 18.00-18.15 Zelf meenemen 

 

Met vriendelijke groet, 

Leerkrachten van de Griffioen 



   

 

Like ons op Facebook: 

Telefoon: 06-34101014 

E-mail: Tjeerd@avondvierdaagseprinsenbeek.nl 

Claudia@avondvierdaagseprinsenbeek.nl 

Facebook: Avondvierdaagse Prinsenbeek 

Website: www.avondvierdaagseprinsenbeek.nl 

Belangrijke data 2018 

Avond-4-daagse 
Prinsenbeek 

Avondvierdaagse Prinsenbeek 

Houd onze Facebookpagina 

in de gaten voor het laatste 

nieuws. 

• Avondwandelvierdaagse 5 t/m 8 

juni 2018 

• Avondfietsvierdaagse 14 t/m 17 

augustus 2018 

• Bingo 23 november 2018 

Bingo 

Aankomend jaar organsieren wij weer de  

Avondvierdaagse Bingo! Deze zal worden 

gehouden op vrijdag 23 november 2018!   

Er  worden telkens 3 rondes gespeeld per  

bingo kaart. Er zullen in totaal 10 rondes 

gespeeld worden.  

Deelname aan de bingo kost € 6.50,- p.p. 

Locatie: Brasserie De Nieuwe Baan.  

Doe mee en win mooie prijzen!                                                         

              Blarenbal  

               Fietsvierdaagse 

                                   Bingo 



In 1978 werd door de toenmalige sport-

commissie van de K.P.J (katholiek Plat-

telands Jongeren) de allereerste Avond-

wandelvierdaagse georganiseerd. 

 

Deze werd toen gehouden van dinsdag 

23 t/m vrijdag 26 mei. 

Na ruim 38  mooie jaren nam Stichting 

Avondvierdaagse Prinsenbeek dit  evene-

ment van de K.P.J over.  

En nu zijn we aanbeland aan het 41ste 

jaar van de Avondwandelvierdaagse    

Deze vindt dit jaar plaats van dinsdag      

5 t/m vrijdag 8 juni 2018.                                 

De voorinschrijvingen vinden plaats op 

zaterdag 2 juni 2018 van 14:00 tot 

16:00 uur, en op maandagavond van 

18:30 tot 20:00 uur.  

Iedere avond start de                        

Avondwandelvierdaagse om 18:30 uur. 

Afstanden: 2,5—5 en 10 km  

Kosten: Voorinschrijvingen € 4,50 Extra 

Inschrijvingen: € 5 ,-  

Ook zijn er iedere avond dagkaarten te 

verkrijgen voor € 2 ,-  

 

Alle (voor)inschrijvingen vinden plaats bij 

Cafe/zaal Marktzicht, markt 10. 

 Blarenbal 

     
Wie ooit weleens heeft meegelopen aan de 

Avondwandelvierdaagse kent het nog wel, 

het Blarenbal wat toen op de    slotavond 

gehouden werd. 

 

In de zaal van Marktzicht zullen ook dit jaar 

weer twee artiesten van zich laten      horen.  

Wie dat worden is nog een geheim.  

Iedereen is van harte welkom om samen 

met ons het 41e Jaar van de                  

Avondwandelvierdaagse af te sluiten. 

 

Zien wij u vrijdag 8 juni 2018 om 21:00 uur 

in de de zaal van Marktzicht? 

 

 

 

 

 

 
 

 

Avondwandelvierdaagse. Avondfietsvierdaagse 
 

  

Gaat u er vaak op uit met de fiets?   

Fietst u dan gezellig mee met onze    

jaarlijkse Avondfietsvierdaagse! 

Van 14 t/m 17 augustus 2018 kunt  

weer genieten van 4 mooie routes te  

kiezen 15 of 25 km. Locatie: Brasserie 

De Nieuwe Baan. De voorinschrijvingen 

vinden plaats op maandag 13 november 

van 18:30 tot 19:30 uur.    

 

Kosten: Voorinschrijvingen 

€ 4,50 Extra Inschrijvingen: 

€ 5 ,-  

Ook zijn er iedere avond 

dagkaarten te verkrijgen 

voor € 2 ,-  

Start Avondfietsvierdaagse 

18:30 uur.                                           

 



 

 

Typ-inn Opleidingen Prinsenbeek 

 
CURSUS TOETSENBORDVAARDIGHEID 

VOLGENS HET TIENVINGERSYSTEEM 

BLINDSCHRIJVEN 

 

 

 
Wat: Leren typen op de computer 

volgens het tienvingersysteem 

blindschrijven, inclusief het 

aanleren van het toetsenbord, 

het schrijven en juist indelen van 

een brief en rapport, en de 

basisbeginselen van Word. 

 

Voor wie: Leerlingen vanaf 10 jaar 

(basisonderwijs groep 6, 7 en 8) 

ter voorbereiding op het 

voortgezet onderwijs. 

 

Voordelen: Tijdsbesparing, gemak, kennis 

toetsenbord en computer, 

zelfstandig werken,  juiste 

typehouding en leren plannen van 

huiswerk.  

 

Wanneer: De cursus start twee keer per 

jaar; bij aanvang van het nieuwe 

schooljaar in augustus en na de 

kerstvakantie in januari. De 

eerstvolgende cursus start 

direct na de zomervakantie in 

augustus 2018.Vervolgens start 

de cursus weer na de 

kerstvakantie,  januari 2019. 

 

Lessen: Totaal tien. De lessen zijn in 

principe eens in de twee weken en 

altijd tijdens schoolweken. Een 

les duurt 1.15 uur. 

De laatste les bestaat uit het 

afnemen van een toets, waarbij 

een erkend diploma behaald kan 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag: Maandag, dinsdag en donderdag.   

 

Tijd:  Maandag, dinsdag en donderdag 

van 16.00 tot 17.15 uur. 

Maandag, dinsdag en donderdag 

van 18.45 tot 20.00 uur. 

 

Plaats: De Lind 18 in Prinsenbeek. 

 

Grootte: Maximaal acht leerlingen per 

groep. 

 

Kosten: € 200,00 inclusief lesmateriaal 

en toets. 

 

Kijk voor nadere informatie of inschrijving op 

www.typ-inn.nl of bel met Irma Hurks,  

telefoon 06 – 162 562 76. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Irma Hurks, 

gediplomeerd docent 

toetsenbordvaardigheid 

 

 

Typ-inn Opleidingen  

De Lind 18 

4841 KC  PRINSENBEEK  

telefoon 06 – 162 562 76 

e-mail info@typ-inn.nl 

www.typ-inn.nl  
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