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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  

 
 

 Volgende week krijgt u een extra nieuwsbrief van ons over welke leerkrachten in welk leerjaar zullen staan en tevens bij 
welke leerkracht(en) uw kind komt of kinderen komen.  

 Gevonden voorwerpen: loopt u de komende weken eens binnen als u iets mist; vlak voor de zomervakantie zullen wij 
alles opruimen.  

 Een deel van het geld van de sponsoractie gaat ingezet worden voor vernieuwing van de schoolpleinen. Begin volgend 
schooljaar gaat een commissie hiermee aan de slag. 

 Reminder: volgende week zijn de facultatieve oudergesprekken van groep 3 t/m 7. U kunt zich nog inschrijven (bij het 
lokaal van uw zoon/dochter).  

 In verband met verwerking van de toetsgegevens zijn deze momenteel niet zichtbaar in het ouderportaal van 
ParnasSys. Na 25 juni zullen de toetsen weer opengesteld worden. 

 
Hieronder vindt u informatie van Gerald. 

 
Met vriendelijke groeten, 
Maud, Marysia en Nancy. 

 
Dag ouders, verzorgers,  
 
Wanneer het met een mens goed gaat, houdt hij zich vooral bezig met wat er rondom hem gebeurt. Natuurlijk zorgt ieder goed 
voor zichzelf, eten, drinken, sporten, voldoende rust nemen. Het gebeurt allemaal als vanzelf. De aandacht kan voor ieder van 
ons vooral uitgaan naar de wereld rondom. Voor een schooldirecteur gaat het dan om de leerlingen, de leraren, de ouders en 
verzorgers, maar ook om wat er geleerd kan worden, om de relaties tussen mensen, om aandacht voor het goede. Eigenlijk gaat 
het voor een schooldirecteur net zoals voor iedereen. Een klein radartje in een groot web van allerlei mensen, wensen, eisen en 
regelingen. Maar op de dag dat het opeens niet meer gaat.....dan staat alles stil. Dan kun je alleen maar hopen dat het werk 
opgepakt wordt door mensen rondom je. Mensen die er binnen de organisatie voor zorgen dat alles weer een beetje loopt. 
Eind april kwam voor mij plotseling die dag, dat moment, dat het niet meer ging. Lopen ging niet meer, zitten ging niet meer en 
binnen een uur lag ik in het ziekenhuis. Het bleek dat er ergens in mijn hoofd een klein propje de voortstuwing van het bloed 
gehinderd had. Het was maar even, maar net genoeg om alles stil te laten staan. Momenteel ben ik bezig met herstel. Het 
wandelen lukt al wel, maar nog niet helemaal rechtuit. Aan fietsen kan ik eigenlijk alleen nog maar denken, voorlopig zou ik nog 
een gevaar op de weg zijn. Dit betekent ook dat het werken als schooldirecteur me nog niet lukt. Ik ben voorzichtig aan het 
oefenen voor de weg terug...... 
Totdat ik terug ben zal het werk op school, zoals in de afgelopen periode, worden opgevangen door de drie teamcoördinatoren 
van Basisschool De Griffioen: Maud van der List, Marysia Krzeszewski en Nancy Giesbergen. Ze hebben gesprekken en voeren 
taken uit mede namens mij.  Zij worden ondersteund door directeur Jack Stander en secretaresse Lisette Kleemans en natuurlijk 
alle leraren van Basisschool De Griffioen. U begrijpt dat ik hen vanuit mijn huis natuurlijk hartelijk dank voor het overnemen van 
deze taken. Ik hoop u allen binnen niet al te lange tijd weer terug te zien op Basisschool De Griffioen. En tot die tijd komen we 
elkaar mogelijk tegen tijdens een wandeling of een fietstochtje. Ik wens u en uw kinderen alle goeds voor in de komende 
periode! 
 
Vriendelijke groet, 
Gerald Hilgersom 
Basisschool De Griffioen 

  

Beste ouders, 
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Na wetenschappelijk onderzoek door 5 universiteiten naar de effectiviteit van 10 verschillende pestprogramma’s, is gebleken 
dat ze niet allemaal effectief werken. 

Er zijn maar 4 programma’s die daadwerkelijk het pesten binnen een jaar blijvend terugdringen. Op De Griffioen gebruiken wij 2 
van die 4 effectieve programma’s: KiVa en Taakspel. 

Het is een bevestiging dat we met KiVa en Taakspel goed bezig zijn en de kinderen helpen bewust te maken en te blijven van het 
groepsgebeuren en hun aandeel daarin. 

We gaan zo door!!! 

Algemeen: 
 Wij willen alle ouders die hebben geholpen bij de spelletjesmiddag afgelopen dinsdagmiddag heel hartelijk bedanken!  

 Morgen, vrijdag 15 juni gaan we met groep 2 op schoolreisje naar Pukkemuk (groep 1 is vrij). De kinderen hoeven niks 
te eten, drinken of snoepen mee te nemen. Wel vragen wij u om uw kind zwemkleding aan te doen, thuis in te smeren 
met zonnebrand en tas mee te geven met ondergoed en een handdoek. Graag voorzien van naam! 

 Woensdag 20 juni, van 19:30 uur tot 21:00 uur is er weer een poetsavond in alle kleutergroepen. We kunnen nog hulp 
gebruiken! Helpt u mee in de klas van uw kind, neemt u dan een emmer en een doekje mee? U kunt zich nog opgeven 
bij de eigen leerkracht. Onze dank is groot.  

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

 Vrijdag 29 juni is het de landelijke modderdag en wij modderen dan lekker mee! Vrijdagmiddag gaan we met alle 
kinderen van groep 1-2 modderen op het plein. Ze gaan lekker kliederen, modderen, smeren, spelen en heerlijk vies 
worden. Dus... kleren aan die vies mogen worden! We hebben er zin in! Heeft u thuis nog een 
oud plastic zeil of een jerrycan met kraantje die niet meer gebruikt wordt... wij kunnen het 
goed gebruiken bij het modderen! Graag inleveren bij de leerkracht van uw kind. 

• 1-2E (juf Hanneke & juf Angela): Wij zijn gestart met thema vakantie. De kinderen mogen 
spullen meenemen voor onze kijktafel.  

 
 Wij hebben ontzettend veel zin in ons schoolreisje! 

 Er wordt nog steeds flink geoefend voor het splitsdiploma. Vooral de splitsingen van 7-8 en 9. 

 Tot 29 juni zullen we nog biebboekjes meegeven vanuit school. Daarna niet meer. 

 De rapporten die nog thuis liggen moeten weer mee naar school. 

 
Geen nieuws.  
 

 
 Taal sluiten we in groep 5 geheimzinnig af. In de themafilm richten Rosa en Faruk een geheime club op. In de lessen 

daarna komen er nog meer geheimen aan het licht. De kinderen leren woorden over geheimen, kraken 
geheimschrift, beschrijven geheime personen en spionnen, bedenken hun eigen geheime club en 
maken daar een geheime uitnodiging voor die anderen niet kunnen kraken. 

 De kinderen hebben een geheimzinnige uitnodiging voor onze verjaardagen gehad.  

 Nog een paar leerlingen uit groep 5 hebben geen tafeldiploma. Ook thuis goed oefenen, dan gaat het delen met rest en 
de tientaltafels ook makkelijker.  

 Morgen is de grote dag dat we op schoolreis gaan naar Madurodam. De kinderen worden om 8.40 uur in de klas 
verwacht en de bussen vertrekken om 9 uur. Voor de lunch wordt gezorgd, de kinderen mogen wat drinken en wat 
lekkers meenemen. Er zijn een aantal dingen in het park, waar muntgeld in kan (10 cent en 1 euro). Ze mogen dus wat 
kleingeld meenemen. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zijn wij al rond 16.00 uur terug op school.  

 

KiVa en Taakspel in het NIEUWS… 

Groep 1-2 

Groep 3  

Groep 4 

Groep 5 
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 Alle kinderen hebben vorige week een briefje meegekregen met aandachtspunten voor de schoolreis naar Neeltje Jans 

vrijdag 15 juni. We hebben er zin in! 

 Afgelopen twee weken is er hard gewerkt aan de Cito's eind groep 6. Echt knap gedaan. De laatste drie schoolweken 
komen eraan waarin we de puntjes op de i zetten voordat de grote vakantie start. 

 
 Morgen gaan we op schoolreis. 's Ochtends naar De Ontdekhoek en 's middags naar Drievliet. De kinderen worden op 

de normale tijd op school verwacht en naar verwachting zijn we rond 18.15 uur weer terug op school. De kinderen 
nemen zelf een lunchpakketje mee en eventueel een schoon T-shirt. De combinatie snoep en Drievliet is geen goede 

gebleken😅. Het is niet de bedoeling dat de kinderen geld en hun mobiel meenemen. We gaan er een mooie dag van 
maken. Wij hebben er enorm veel zin in! 

 Juffrouw Irma is inmiddels aan het genieten van haar zwangerschapsverlof. Juf Kim de Jong staat nu vol enthousiasme 
voor de groep. We zijn blij met haar hulp. 

 
 Na een prachtig kamp zijn wij alweer met het volgende project bezig: de musicals! Dit jaar hebben wij voor het eerst 

geen aparte voorstelling voor opa's en oma's. Zij mogen evenals oudere broers en/of zussen de avondvoorstelling 
voor ouders bijwonen. Voor de avondvoorstelling krijgt iedere leerling 6 kaartjes mee naar huis om deze te verdelen. 
Jongere broertjes/ zusjes gaan overdag een schoolvoorstelling bekijken.  

• Di 26 juni groep 8a van meneer Jordi 

• Wo 27 juni groep 8b van meneer Dick/ Juf Nancy 

• Do 28 juni groep 8c van meneer Sander 

 Voor alle drie de voorstellingen geldt: 19.00 uur gaat de zaal open en 19.30 uur start musical. 

 
Doet u niks met de 'Tech is te gek' stickers van de Albert Hein? Wij sparen ze en zetten de boeken in voor een gave lessencyclus 
die erbij ontwikkeld is! U kunt ze afgeven bij juf Margo (ma-di) of bij juf Lisette (administratie). Dankjewel! 
 

 
In de week van 18 tot en met 21 juni is er een tentoonstelling van werk van alle leerlingen van onze 
school. 
Groep 1 tot en met 3 hebben kunstwerken gemaakt, passend bij de thema's waar ze in de klas mee bezig 
zijn. 
Groep 4 tot en met 8 hebben kunstwerken gemaakt die passen bij het thema "vlinders in je buik" van 
Topondernemers. 
De tentoonstelling is ingericht in de aula en de aangrenzende gangen. Na 15.30u bent U van harte welkom om onze 
kunstwerken te bewonderen. 
 
Wij zijn trots op al onze creatieve kanjers! 
 

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. 

Groep 6 

Groep 7 

Groep 8 

Ondersteboven  

Creatieve tentoonstelling  

KiVa  
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Gaat uw kind volgend schooljaar naar groep 8  
en zal hij/zij misschien wel meedoen met de vormselvoorbereiding?  
 
Geeft u dan de naam- en adresgegevens van uw kind door aan de vormselwerkgroep. Wij zorgen er dan 
voor dat u op tijd alle informatie binnen krijgt.  
Alvast 2 data voor in uw agenda:  

Dinsdagavond 4 september 2018 om 20.00 uur: Informatieavond in de sacristie van 
de kerk O.L.V. ten Hemelopneming in Prinsenbeek. 
Vrijdagavond 25 januari 2019 om 19.00 uur: vormselviering. 
 
De vormselviering heeft dit jaar plaats in de kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, Markt 34 in 
Prinsenbeek.  
Het e-mailadres van de werkgroep is: vormselwerkgroep@hotmail.nl  
 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht uit de parochie 

mailto:kbsdegriffioen_info@inos.nl
http://www.bsdegriffioen.nl/
mailto:vormselwerkgroep@hotmail.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=f5RnT2HPJ6JftM&tbnid=Yxa12WU-aVLboM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hoogenhaak.nl/nieuws/nieuwe-reclamecode-email/874&ei=j2GsU5roLuaBywOmiYI4&bvm=bv.69837884,d.d2k&psig=AFQjCNH_pMq8oBiLiJuhr3Y5a_tKajlmCw&ust=1403892487983266

