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Achte âlden,
De koude winterdagen staan voor de deur, ramen worden ’s ochtends gekrabt en onze warme
adem vormt wolkjes in de lucht. De zon staat laag en kleurt ’s ochtends en ’s avonds prachtig
over de velden. Wat mogen we genieten van de schepping!
Zo mochten we vorige week daar in het bijzonder bij stilstaan: Het was woensdag dankdag
voor gewas en arbeid. Wanneer ik naar school rijd zie ik de mannen en machines op het veld
met bloemkolen en suikerbieten. Wat mogen we dankbaar zijn dat we dagelijks te eten krijgen
en dat er genoeg is voor iedereen.
Wat ben ik dankbaar voor het team op school. De juffen staan dagelijks klaar om de leerlingen
te begroeten, les te geven, een praatje met ze te maken wanneer ze het moeilijk hebben. Fijn
dat we zo’n team aan school mogen hebben staan!
De juffen zijn ook volop in beweging. Daar waar de één
naar een cursus gaat voor de zorg om de leerlingen,
zijn andere naar een ontmoetingsmiddag geweest om
te leren hoe verandering bij ons menselijk brein werkt.
Afgelopen vrijdag hebben we een personeelsuitje
gehad in een Escape Room. Voor de mensen die hier
niet mee
bekend
zijn: we hebben ons laten opsluiten in een
ruimte, waar we uit moesten zien te
ontsnappen door aanwijzingen in de ruimte te
zoeken en puzzels op te lossen. We deden dit in
twee groepen en zijn er geen van beide in
geslaagd om op tijd te ontsnappen! Gelukkig
zijn we wel goed in lesgeven
…
Lief en Leed
Juf Gerda is nog steeds ziek. Ze heeft lange tijd
met klachten rondgelopen, die het haar moeilijk

maakten haar werk te doen. Het herstel kost tijd en die tijd gunnen we haar. In tussentijd blijft
juf Alie groep 3/4 lesgeven. Juf Hillie blijft zolang nodig bij de kleuters.
Juf Elisabeth heeft volgende week donderdag haar laatste werkdag. Ze gaat dan genieten van
haar verlof. We wensen haar veel rust en geluk toe en bidden dat ze ergens in december een
gezond kindje mag ontvangen samen met haar man! Juf Pietsje gaat haar werk overnemen,
zowel in de groepen als de tso.
Stagiair
Sinds een paar weken is meester Bert in groep 7/8 stage aan het lopen. Hij doet de pabo. Wij
proberen hem enthousiast te maken voor het vak en ondertussen de kneepjes van het vak te
leren.
Opruimen
Misschien hebt u het al gezien, maar wij zijn in de school aan het opruimen. We komen soms
van alles tegen wat verouderd is of niet meer nodig. Sommige spullen worden weggegooid,
maar er is zeker nog materiaal wat nog wel een tijdje mee kan. Zo hebben we een stalen
archiefkast staan in het speellokaal. De deur gaat soms wat moeilijk, maar wie een beetje
handig is kan daar vast wat mee. Mocht u hier belangstelling voor hebben, mail of loop even
binnen bij de directie. Kunnen we niemand blij maken, dan zullen we de kast over 2 weken
afvoeren.
Mail
Af en toe komt er een mailwijziging binnen op school. Ook wil het nog wel eens gebeuren dat
de schoolmails alleen naar één van beide ouders gaan, maar beide deze wel willen ontvangen.
Geef het gerust door aan de directie, dan passen we dit aan in ons systeem.
Parro
De pilot Parro loopt. In de groepen 1-4 wordt af en toe een berichtje met foto op Parro gezet.
Er zijn nog veel meer mogelijkheden met Parro, die zijn ook wij langzaam aan het ontdekken.
We zijn uiteraard benieuwd naar uw mening als ouder, schroom niet om uw bevindingen met
ons te delen!
Kerstviering
Op donderdag 19 december willen we Kerstfeest vieren. Er wordt hard gewerkt aan het
programma, er zullen liedjes en toneelstukjes ingeoefend worden de komende weken. Om
17:00 uur wordt u verwacht in de kerk. Het programma gaat ongeveer een uur duren. Meer
informatie volgt t.z.t.
TSO
Zoals we eerder schreven, wordt de TSO goed bezocht. Op donderdagen is het vaak erg druk.
Fijn dat de kinderen tegenwoordig ruim op tijd aangemeld worden! Vanwege de vele
kinderen, zijn we op zoek naar iemand die af en toe zou willen bijspringen bij TSO, vooral op

donderdagen. Dit mag u als ouder doen, maar een pake/beppe die dit leuk vindt mag zich ook
melden. U zult dan op afroep af en toe ingezet worden. Voor meer informatie kunt u zich tot
de directie wenden.
Boek te koop!
Tijdens de Kinderboekenweek hebben de kinderen van groep 5/6 een eigen boek geschreven.
Op hun eigen initiatief hebben ze dit boek te koop aangeboden en hier een goed doel aan
gekoppeld; ‘een fijne Sinterklaas voor alle kinderen’.
De opbrengst doneren we aan de actie van de Lionsclub, waarbij ze jaarlijks cadeaus en geld
inzamelen voor kinderen uit gezinnen die aangewezen zijn op hulp van de voedselbank.
Mocht u dit initiatief ook willen steunen dan is het nog mogelijk om een boek te kopen voor
minimaal € 2,- (meer mag) óf een losse donatie te doen. Dit kan via de kinderen van groep
5/6. Voor vragen/opmerkingen kunt u mailen naar baukje@cbsdegriffel.nl.
Felicitaties
Zoals u wellicht hebt gehoord, kunnen we ook Anjum feliciteren met een nieuwe directeur. De
zoektocht duurde daar iets langer, maar Hetty Schingenga gaat volgend jaar aan de slag in
Anjum. Meester Elsinga zal haar nog inwerken en kan dan met een gerust hart genieten van
zijn pensioen!

Belangrijke data
26 november
5 december
19 december
21 december - 5 januari

Algemene ledenvergadering
Sinterklaasviering
17:00 uur kerstviering in de Gereformeerde Kerk
Kerstvakantie

