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Achte âlden,
Schooltijden
Komende maandag begint de school weer! Alle kinderen worden om 8:30 uur op school
verwacht. De juffen hebben de tafels en stoelen al klaar staan. Ter herinnering: de kinderen
mogen pas om 8:20 uur op het plein komen, dan is er pleinwacht. Ook de deur bij de kleuters
gaat om 8:20 uur open.
Gym
Aanstaande maandag beginnen de gymlessen direct. Vergeet u niet uw kind een tas met
gymspullen mee te geven?
Jaaropening
Aanstaande donderdag (29 augustus) willen we het schooljaar samen met kinderen en ouders
beginnen. We doen dit om 8:30 uur in het speellokaal. We zullen dan samen zingen, bidden en
luisteren naar een verhaal. Na de jaaropening is er voor de ouders gelegenheid kennis te maken
met de nieuwe directeur onder het genot van een kopje koffie of thee.
Nieuwe directeur
De kop is eraf, deze week ben ik begonnen op de Griffel. Ik heb er ontzettend veel zin in om op
deze school te werken. Ik kijk er naar uit kennis te maken met alle kinderen en ouders. Vergeef
het me wanneer ik de namen niet direct kan onthouden.
Over mijzelf: Ik ben opgegroeid in het Groningse Westerkwartier en ben het oudste kind uit een
gezin van 6. Na de middelbare school ben ik naar de Pabo gegaan en aan de slag gegaan als juf.
Na een aantal jaren begon het te kriebelen om iets anders in het onderwijs te gaan doen. Zo ben
ik als adjunct-directeur aan het werk gegaan in Ureterp en ben ik begonnen met de
schoolleidersopleiding. Deze hoop ik dit jaar af te ronden.
Privé ben ik getrouwd met Albert en samen hebben we twee jongens in de basisschoolleeftijd en
twee hondjes. We wonen in het altijd gezellige Lutjegast.
Fries spreek ik niet, maar ik versta het prima. Voor een praatje, kop koffie of het delen van uw
zorgen kunt u altijd binnen lopen. Ik ben in ieder geval aanwezig op maandag en donderdag. Op
dinsdag/woensdag ben ik wisselend aanwezig. U kunt
mij bereiken op het mailadres:
lammechien@cbsdegriffel.nl
Rest mij iedereen een mooi, gezegend nieuw schooljaar
toe te wensen!
Belangrijke data
26 aug
Eerste schooldag
13 sep
Kultuerdei groep 5/6
27 sep
Excursie groep 7/8 Klyster
2-18 okt
Kinderboekenweek

