Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2020-2021

29 oktober 2020

Achte âlden,

In dit Skoallepraatsje:

Landelijk zitten we in een periode van
strenge maatregelen. Covid-19 gaat overal
rond en vele mensen zijn besmet. Rond de
school valt het gelukkig (nog) mee, privé
hoor ik van steeds meer besmette mensen
die soms milde klachten hebben, maar ook
ernstig. Vorige week kreeg ik het
overlijdensbericht van één van de leidsters
van de BSO van mijn kinderen. Tot begin
deze maand was ze kerngezond. Dit heeft
er bij ons thuis flink ingehakt.

➢ Van de directie
➢ Van het bestuur
➢ Lief en leed
➢ Schoolfruit
➢ TSO
➢ Kanjertraining
➢ Agenda

Voor ons als school is deze periode best pittig. We begonnen in maart met een
periode van thuisonderwijs wat veel vroeg van u als ouder en van ons als team.
We konden rustig aan weer opstarten vanaf mei met fysieke lessen. Ook deze
periode is pittig geweest en nu nog. Maatregelen worden steeds weer aangepast.
Iedereen heeft er een mening over en we
kunnen zomaar thuiszitten, zonder dat we
ziek zijn.
Gelukkig mogen de kinderen weer naar
school met verkoudheidsklachten, echter
brengt dit ook risico’s mee voor de
leerkrachten, zij moeten immers wel
thuisblijven met klachten.
Op school merken we dat de kinderen
behoorlijk flexibel zijn. Voor de meesten is
school al weer heel gewoon en merken ze
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op school weinig van maatregelen. Daar zijn we blij mee. Wanneer uw kind wel
veel problemen ervaart en u zich hier zorgen over maakt, kunt u altijd contact
opnemen met het gebiedsteam. Zij kunnen u hulp bieden of de juiste hulp wijzen.
Schroom niet hier gebruik van te maken wanneer u denkt dat uw kind hier baat
bij heeft. Thuis laten kinderen soms andere dingen zien dan op school. U kent uw
kind het beste.
Het nieuwe protocol is vorige week gekomen. Voor ons verandert er weinig, we
waren al terughoudend in het organiseren van vieringen e.d. Even leek het erop
dat ook de kleedkamers in de gymzaal voor ons gesloten zouden zijn, echter geeft
het protocol aan dat basisscholen wel gebruik mogen maken van de kleedkamers.
Een verschil is dat we nu écht zo snel mogelijk naar huis gaan na de lessen en
verder thuiswerken. Vergaderingen doen we online, zo ook met het bestuur.
Verder staat in het protocol heel duidelijk omschreven hoe we contacten met
ouders kunnen onderhouden.
We verwachten van u als ouder begrip in een situatie als deze. Het gaat
waarschijnlijk nog wel een hele tijd duren voor we weer ‘normaal’ onze dingen
kunnen doen. Wij blijven de landelijke lijn volgen, wat voor ons uitgewerkt is
door de PO-raad, de landelijke organisatie voor Primair Onderwijs. Dit protocol is
leidend en vindt u op de website.
We vragen u om positief met uw kinderen te spreken over de school en de
noodzakelijke maatregelen. Ieder heeft een eigen mening, ook wij. Samen volgen
we het protocol. We willen ons focussen op het primaire proces: alles moet
meewerken om de leerlingen les te kunnen blijven geven. Discussies over de
maatregelen op zichzelf gaan we dan ook niet aan.
U kunt van ons verwachten dat we ons best doen om het protocol zo goed
mogelijk te volgen en dat we onszelf beschermen op de manier die ons het beste
lijkt. Dit is voor iedereen anders. Wanneer een leerkracht de keuze maakt om een
mondkapje te dragen of een spatscherm te gebruiken, dan verwachten we dat u
dit respecteert en u zich hier niet negatief over uitspreekt.
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Op de website van school zetten we onder
nieuws links naar de nieuwste protocollen en
richtlijnen. Zo hoeft u niet steeds uw mails na
te zoeken. We snappen als geen ander dat het
soms lastig is om te weten of je wel de
nieuwste poster gebruikt of uw kind naar
school mag. Dus op www.cbsdegriffel.nl kunt u
op de juiste documenten vinden!
Laten we in dit alles niet vergeten ons
vertrouwen te stellen op God! We zien nu
maar weer dat wij soms denken dat we overal
de controle over hebben, maar dat dit niet zo
is. Als we het moeilijk hebben mogen we Hem
om rust en vertrouwen vragen. Komende
week is het dankdag voor gewas en arbeid.
Wat mogen we dankbaar zijn dat God ons ook
in deze tijd laat zien dat Hij er voor ons is.
Persoonlijk vraag ik dagelijks om wijsheid om
in deze situatie de school te leiden en de juiste
keuzes te maken. Zie hiernaast een lied wat
mij altijd troost. Hoewel oud in taalgebruik.

Dit schooljaar zal er geen ledenvergadering
zijn. We kunnen niet bij elkaar komen op 1,5
meter afstand en de vraag is of we het op dit
moment überhaupt moeten willen.

Tel uw zegeningen
Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
Als op ’s levenszee,
de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs,
uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen,
tel ze een voor een
en ge zegt verwonderd,
Hij liet nooit alleen.
Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
Zo in alle moeiten,
zorgen zonder tal,
wees toch nooit ontmoedigd,
God is overal.
Tel uw zegeningen,
eng’len luist’ren toe,
troost en hulp schenkt Hij u,
volg dan blij te moe.
Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
Uit de bundel Johannes de Heer 256

In plaats van de ledenvergadering zal er dit jaar een ‘Bestjoerspraatsje’ uitkomen.
Deze kunt u eind november verwachten. We hopen dat we volgend jaar wel weer
samen kunnen komen in de school.
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Juf Alie van der Veen zal volgende week een operatie moeten ondergaan. Ze zal
een aantal weken uit de running zijn. Meester Eddie zal haar vervangen op
maandag, dinsdag en woensdag. Juf Henny is op donderdag en vrijdag in groep
3/4. Juf Henny zal op maandag de gymlessen ook verzorgen. We hopen dat de
operatie slaagt en juf Alie binnenkort zonder klachten haar werk weer kan
hervatten.

Juf Gerda neemt binnenkort afscheid. Er is al een feestcommissie die allerlei
plannen heeft. Binnenkort ontvangt u meer informatie. Zet de datum alvast in uw
agenda: woensdag 25 november.

Dora uit groep 4 gaat sinds de herfstvakantie naar de Twine in Dokkum. We
wensen haar daar veel plezier!

Dit schooljaar doet onze school weer mee aan het Europees programma
‘schoolfruit en groente’. Vanaf volgende week krijgen we 20 weken lang voor 3
dagen per week groente en/of fruit geleverd. Door mee te doen aan dit
programma hopen we kinderen (nog meer) bewust te maken van gezond en
verantwoord eten en komen ze in aanraking met nieuwe groente- en
fruitsoorten.
Goed om te weten:
Het fruitdagen zullen op dinsdag, woensdag en donderdag zijn. De hoeveelheid
groente/fruit zal niet altijd voldoende zijn als volwaardige pauzehap. Dus geef uw
kind wel gewoon eten en drinken mee, zoals u altijd doet.
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Elke dinsdag, woensdag en donderdag is het groente- en fruitdag op school. Alle
kinderen, en leerkrachten, hebben dan groente en/of fruit mee om in de pauze
op te eten. Mocht uw kind dit echt niet lusten, dan zijn brood, crackers e.d. ook
goed, zolang het maar verantwoord (en geen koekje) is.

Op school vangen we nu de TSO met het team op. Het komt erop neer dat juf
Pietsje en juf Elisabeth dit meestal doen. Mochten zij een keer ziek of afwezig
zijn, dan proberen we dat met IB of directie op te lossen. We horen het graag als
er ouders/grootouders zijn die we zouden mogen bellen in een noodgeval.
Het gaat om een uurtje van 11:30 uur tot 12:30 uur waarin u dan eet bij de
kleuters, daarna eet met één van de overige groepen en een kwartier pleinwacht
loopt. Mocht u op de reservelijst willen, mail dan naar info@cbsdegriffel.nl op
welke dagen u eventueel beschikbaar bent.

Tot slot! Onze training gisteren ging niet door, maar wordt verplaatst naar het
voorjaar. Een datum volgt nog. Wel willen we de kanjertraining en het
gedachtegoed ook graag bij u onder de aandacht brengen, wellicht is de kennis
wat weggezakt. In een extra bijlage vindt u het drieluikje, met daarin kort en
bondige informatie voor ouders. Ook is er een bijlage met daarin de kanjertaal
voor ouders.

4 november
25 november

Dankdag voor gewas en arbeid
afscheid juf Gerda
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