Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2020-2021

10 september 2020

Achte alden,
In de afgelopen weken is het weer al een paar keer omgeslagen. Van heel warm,
naar koud en nat en volgende week verwachten we weer hogere temperaturen.
Daarmee gepaard zien we nogal wat telefoontjes voorbij komen van kinderen die
snotterig zijn of keelpijn hebben. Het
griepseizoen komt eraan…. Zie de
beslisboom of kinderen naar school mogen.
(bijlage bij vorige Skoallepraatsje)

We merken onder het personeel ook op dat
we waakzaam zijn om niet verkouden te
worden, voor zover we dat in de hand
hebben. In het landelijke nieuws wordt veel
gesproken over de lange wachttijden voor
een test, helaas merken we dit op school
ook. We gaan het maandag in de
personeelsvergadering hebben over onze
alternatieven. Hoe gaan we per groep om
met ziekte van leerling of leerkracht. Bij het
écht ziek zijn, duik je onder de wol en ziek je
uit. Maar wat als je normaal gesproken aan
het werk zou gaan. Is het haalbaar om via Teams te werken? Kan alle werk
digitaal gestuurd worden? Wat als iemand in quarantaine moet. Houd er als
ouders rekening mee dat dit vast en zeker gaat gebeuren in de komende periode.
We proberen zoveel mogelijk om dit met elkaar op te vangen, maar thuiswerken
zal waarschijnlijk wel aan de orde zijn soms. Ook daarom de oproep: stuur uw
kind écht niet naar school als het verkouden is (vanaf 7 jaar). Een leerkracht die
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hierdoor aangestoken wordt, moet immers thuis blijven en dan zit de hele klas
ook thuis…. Laten we hier met elkaar om denken…

Juf Gerda is al langere tijd uit de running. Zij heeft tijd nodig gehad voor herstel
en heeft in de tussentijd ook nagedacht over haar werk. Ze heeft besloten om
gebruik te maken van een regeling om te stoppen. Officieel zal ze per 1 december
uit dienst gaan en voor die tijd ook niet terugkeren op school.
We zijn haar ontzettend dankbaar voor alle jaren die ze in dienst van de school is
geweest en dat zijn er nogal wat! Velen van de kinderen en ouders hebben haar
als juf gehad! We willen haar dan ook niet zomaar laten vertrekken. Gezien de
huidige maatregelen moeten we iets creatiever worden in het verzinnen van een
afscheidsactiviteit. U hoort te zijner tijd hoe we dit willen organiseren! Voor nu
wensen we haar via deze weg alle goeds voor de toekomst, samen met haar man
Jan en de kinderen. Wilt u haar een kaartje sturen? Haar (nieuwe) adres is: J.A.
Fokkemastraat 22, 9257 WL Noardburgum.

Nu juf Gerda heeft besloten om te stoppen met werken, hebben we op school
een aantal wijzigingen in het personeel doorgevoerd. Juf Alie Braaksma had de
overstap naar de kleuters al gemaakt. Daar blijft ze ook. Ze stopt met lesgeven in
groep 7/8.
Juf Alie van der Veen blijft nu de vaste leerkracht van groep 3/4.
Juf Anita gaat een dagje minder werken in groep 7/8, net zoals ze voorheen deed.
U begrijpt: er is door alle verschuivingen een vacature voor 2 dagen ontstaan in
groep 7/8. We hebben hiervoor een meester gevonden: meester Eddie. Hij is
vorige week al 2 dagen geweest om in te werken en is deze week begonnen voor

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

Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

de klas. We wensen hem veel plezier op onze school. Verderop in het
Skoallepraatsje stelt hij zich voor.

Vanwege de AVG (wetgeving privacy) staan er geen telefoonnummers meer van
leerkrachten in de informatiegids of op de website. In noodgevallen kunt u altijd
naar school bellen. Via de mail en Parro zijn de leerkrachten bereikbaar. Mocht u
nog een nummer van één van de leerkrachten hebben, dan vragen we u niet
meer te appen over uw kind via whatsapp, maar om Parro te gebruiken. Het is
niet nodig dat een leerkracht in zijn of haar vrije tijd gestoord wordt voor nietdringende zaken die het werk betreffen. Via Parro of de mail kan de leerkracht op
eigen werkdagen reageren. Het is nu soms zo dat ouders via whatsapp een
berichtje aan de leerkracht sturen onder lestijd of in het weekend. Dit is niet
wenselijk.

Vorig schooljaar schreef ik al eens over de vernielingen op het plein en aan de
school. Inmiddels hebben we een nieuwe brievenbus aan moeten schaffen, de
vorige was volledig vernield. Ook mist er een letter van het logo van de school,
vinden we bierdoppen in de brievenbus en wordt er op het kleuterplein of aan
het dak nog wel eens wat vernield. Ons schoolplein is tot nu toe openbaar
speelterrein. We gunnen de kinderen een plek om even te spelen buiten
schooltijd. Als de vernielingen doorgaan zullen we genoodzaakt zijn het
schoolplein af te sluiten. We vragen of u hier met uw kind over wil spreken. Wilt
u het ook melden wanneer u ziet dat kinderen/jongeren hier hangen en spullen
vernielen? Indien mogelijk bij de ouders en anders bij ons. We hopen dat de
vernielingen zo stoppen en we gewoon met elkaar kunnen genieten van de
ruimte.
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De werkgroep is druk bezig met het maken van een brief en enquête over de
schooltijden. Deze ontvangt u binnenkort. We hopen op veel reacties.

Mijn naam is Eddie Visser en ik ben 21 jaar oud. Ik
woon in Siegerswoude op de boerderij samen met
mijn ouders en zus. Deze zomer ben ik net geslaagd
voor de PABO! Ik heb heel veel zin om nu echt aan de
slag te gaan. Vanaf deze week ben ik elke donderdag
en vrijdag op jullie school aanwezig. Op deze dagen
ben ik de leerkracht van groep 7/8.
In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om te voetballen
en om gezellige dingen te doen met mijn vrienden.
Het onderwijs heeft mij altijd erg geboeid. Ik vind het mooi om een steentje bij te
dragen aan de ontwikkeling en het leerproces van de kinderen. Ik kijk ernaar uit
om te starten bij jullie school, met als doel er een leuk schooljaar van te maken.
Hierbij hoop ik op een fijne samenwerking met mijn collega’s, de kinderen en
natuurlijk de ouders!

21 sep

start kinderboekenweek

12-16 okt

herfstvakantie

28 okt

kinderen vrij i.v.m. studiedag
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