Skoalle mei de Bibel ‘De Griffel’
Moarre-Ljussens
Directeur Lammechien Hummel
Siniastrjitte 13
9134 NX LJUSSENS
Tel.: 0519-321989
e-mail: lammechien@cbsdegriffel
http://www.cbsdegriffel.nl

Skoallepraatsje nûmer 495
19 september 2019

Achte âlden,
De kop is eraf. De eerste schoolweken zitten erop. Een aantal groepen hebben de eerste toetsen
zelfs al gehad. We zijn dit schooljaar gestart met een nieuwe rekenmethode. Deze biedt veel
mogelijkheden, maar zoals altijd is alle begin moeilijk. De leerkrachten
moeten de methode nog goed leren kennen en voor de leerlingen (zeker
degenen die voor het eerst met een chromebook werken) is het allemaal
nieuw. Als team hebben we begin oktober een cursus over deze methode.
Zo hopen we alle mogelijkheden te kunnen benutten.
De eerst weken zijn belangrijk voor de groepsvorming. Mede daarom
hebben we ervoor gekozen te starten met schooljudo. Daarnaast hebben
we nog Engels van Miss Irma, Techniek van meester Hans en muzieklessen
van juf Chantal en meester Rienk… Best een vol programma! Gelukkig
komen we tussendoor ook nog aan het ‘normale werk’ toe.
Verlof
Er komen af en toe verlof-aanvragen binnen. Wilt u deze in ieder geval 6 weken van tevoren
aanvragen? Dan hebben we ruim de tijd u een antwoord te geven of eventueel navraag te doen.
U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen bij de directie. Voor regels omtrent verlof verwijzen we u
naar de schoolgids en de website van de rijksoverheid.
Nieuwe e-mailadressen
De school gaat over naar nieuwe e-mailadressen, welke passen bij de organisatie. Deze zijn al
actief. Hieronder de emailadressen waarop u contact met ons op kunt nemen. Voor een zo soepel
mogelijke overgang vragen we u hier vanaf nu gebruik van te gaan maken.
directie@cbsdegriffel.nl
lammechien@cbsdegriffel.nl
tso@cbsdegriffel.nl
martje@cbsdegriffel.nl
alie@cbsdegriffel.nl
gerda@cbsdegriffel.nl
henny@cbsdegriffel.nl
baukje@cbsdegriffel.nl
anita@cbsdegriffel.nl
alieb@cbsdegriffel.nl
elisabeth@cbsdegriffel.nl

voor algemene schoolzaken (mailadres op de site)
juf Lammechien Hummel (persoonlijk directiemailadres voor specifieke
schoolzaken en aanvragen bijzonder verlof)

Voor aanvragen/aanmelden tso
juf Martje Meekma (groep 1/2 en ib)
juf Alie van der Veen (groep 1/2 en 3/4)
juf Gerda van der Wal (groep 3/4)
juf Henny Haites (groep 5/6)
juf Baukje Hellingwerf (groep 5/6)
juf Anita de Haan (groep 7/8)
juf Alie Braaksma (groep 7/8)
juf Elisabeth de Boer (onderwijsassistent)

Het gmail-account van de school gaat t.z.t. verdwijnen.

Wijziging data
In tegenstelling tot wat in de jaarplanning stond gaat de studiemiddag op 23 januari 2020 niet
door. De kinderen worden die middag dan ook gewoon op school verwacht.
Kinderpostzegels
Woensdag 25 september komen de kinderen van groep 7 en 8 weer langs met de
Kinderpostzegels. Het goede doel van dit jaar is dakloze kinderen in Nederland.
Excursie natuur groep 7/8
Op vrijdag 27 september a.s. gaat groep 7/8 een dagje hakken en zagen in nationaal landschap
De Noardlike Fryske Walden. Een super leuke natuurwerkdag en unieke ervaring op het erf van
een boer in Veenklooster. Onder begeleiding van Landschapsbeheer Friesland gaan de kinderen de
boer helpen met het snoeien en zagen van de elzensingels. Daarnaast krijgen ze van een
natuurgids van De Klyster, natuur- en creatieve opdrachten in het veld. De kinderen worden in dit
project opgeleid tot ambassadeur van het landschap.
Belangrijk: lees de ouderbrief die de kinderen morgen (vrijdag 20 september) mee krijgen
GOED door! Deze bevat verdere belangrijke gegevens en informatie betreffende deze excursie
Kinderboekenweek
Op donderdag 3 oktober gaan we van start met de
kinderboekenweek. Het thema is dit jaar ‘Reis mee…’ Om
kwart over 1 gaan we met elkaar op reis. We zijn nog op
zoek naar enkele ouders die mee willen helpen. Bent u
beschikbaar, dan mag u zich melden bij juf Baukje of juf
Alie Braaksma.
Logopedie
Voor de vakantie was Tjitske Andringa, de logopediste,
enige tijd afwezig. Ze pakt nu rustig haar werkzaamheden weer op en komt voortaan op vrijdag,
één keer per twee weken op school. Voor vragen is ze te bereiken op: 06-10505045

Dierendag
Vrijdag 4 oktober is het dierendag. De leerlingen mogen die morgen hun huisdier op school laten
zien… De dieren mogen vanaf 11.30u op het grote plein gebracht worden door de ouders. Om
11.50u kunnen ze dan weer gezellig mee naar huis. Bij slecht weer kunnen de dieren beter lekker
in hun warme en droge huis blijven.
Belangrijke data
23 september
25 september
27 september
30 september
2 oktober
3 oktober
3 oktober
4 oktober
21 oktober

informatieavond groep 3
laatste schooljudoles
excursie natuur groep 7/8
techniek groep 1/2 en groep 5/6
techniek groep 3/4 en groep 7/8
start kinderboekenweek
volgende Skoallepraatsje
dierendag
start herfstvakantie

