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Achte alden,

Het schoolse leven begint weer wat normale vormen aan te nemen. Uiteraard
hebben we ons protocol, waar we ons aan houden. Tot de zomervakantie geldt
dit protocol in ieder geval. Wellicht gaan we hier na de vakantie mee verder,
wanneer de adviezen niet veranderen. In het volgende Skoallepraatsje
informeren we u over hoe we de eerste weken na de zomervakantie open gaan.

We krijgen nu best een heel aantal positieve reacties over het huidige rooster.
We nemen deze input en onze eigen ervaringen mee in het besluit over de
schooltijden en de TSO. De huidige schooltijden zijn aangepast vanwege de
maatregelen en zijn als tijdelijke oplossing in overleg met bestuur en MR
doorgevoerd. Dit kan niet zomaar voor vast doorgevoerd worden. U hoort hier
t.z.t. meer over, we zijn er namelijk mee bezig in de ‘werkgroep schooltijden’.

Er zijn nog wel eens wat twijfels over de richtlijnen m.b.t. gezondheidsklachten
bij leerlingen. Het protocol is vrij duidelijk: bij klachten blijven kinderen thuis!
Ook als u denkt dat het wel een beetje mee valt. Vandaag heb ik contact gehad
met de GGD hierover. Pas wanneer kinderen 24 uur klachtenvrij zijn, mogen ze
weer naar school. Dit is uit voorzorg en wij volgen de lijn van de GGD hierin. Hoe
vervelend ook, het is nu niet anders.
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Met regelmaat ontdekken we schade aan en om de school. Met name de
dakpannen hebben behoorlijk te lijden van de voetballerij na schooltijd en ook
vinden we wel eens stenen op het dak. Op het kleuterplein is laatst behoorlijk
wat vernield. Met elkaar moeten we zorgdragen voor de school, vernielingen
horen daar niet bij. In de klas wordt dit besproken, maar omdat er veel na
schooltijd gebeurt is de vraag of u dit thuis met uw kind(eren) wilt bespreken.
Wellicht woont u in de buurt en kunt u een oogje in het zeil houden.

De penningmeester heeft de mail over de automatische incasso van de
ouderbijdrage verstuurd. Er is soms nog wat onduidelijkheid over hoe dit in zijn
werk gaat. Het is een automatische incasso, dat houdt in dat u hier zelf niets voor
hoeft te doen. Het bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven.

Het kamp kon dit jaar niet doorgaan. We
kiezen ervoor om met groep 8 in de laatste
schoolweek een paar leuke (kampachtige)
activiteiten te plannen. Zij gaan immers van
school en kunnen de
activiteiten niet
verplaatsen naar het
nieuwe schooljaar.
Volgende week ontvangen deze leerlingen een brief met
informatie over de precieze plannen. We plannen
activiteiten in de laatste schoolweek. Houdt als ouders van
deze klas 2 juli vast vrij in uw agenda voor de
afscheidsavond. 1 juli is groep 8 ’s ochtends vrij! Het
activiteitenprogramma begint ’s middags.
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Juf Gerda is langdurig ziek en gaat na de zomervakantie ook nog niet aan het
werk. Juf Hillie maakt het schooljaar af en komt na de zomervakantie niet terug.
Hierdoor zijn er nog een aantal onduidelijkheden in de formatie. We hopen daar
komende week meer duidelijkheid over te krijgen. In het volgende
Skoallepraatsje zullen we de formatie met u delen.
We weten wel dat juf Elisabeth na de zomervakantie weer terugkomt van verlof
en dat juf Pietsje ook bij ons aan het werk blijft. Als school krijgen we geld voor
de verlichting van de werkdruk, juf Pietsje blijft om ons hierin te ondersteunen.
We hebben volgend jaar op veel dagen ondersteuning voor de leerlingen en
leerkrachten. Daar zijn we blij en dankbaar voor!

Het vakantierooster voor komend jaar is klaar. U ziet het hieronder. Er zullen nog
een aantal studiedagen worden gepland. Deze data worden aan het begin van
het schooljaar vastgesteld:
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23 juni

kinderen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag leerkrachten

1 juli

doorschuifochtend/wenmorgen – groep 8 vrij!

1 juli

rapport mee

2 juli

afscheidsavond groep 8

3 juli

laatste schooldagactiviteit

3 juli

12:00 uur start zomervakantie

17 aug

eerste schooldag

CBS De Griffel |Siniastrjitte 13 | 9134 NX Lioessens |  0519-321989 |  info@cbsdegriffel.nl | www.cbsdegriffel.nl

