Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2020-2021

12 november 2020

Achte âlden,
Zo richting het einde van het jaar worden
de dagen korter en wordt het ’s avonds
sneller donker. Een tijd van gezelligheid
breekt aan. Sinterklaas komt binnenkort in
het land en wij zijn als school al bezig met
het voorbereiden van het Sinterklaasfeest.
We zullen dit op gepaste wijze op school
vieren, geheel volgens de maatregelen,
helaas zonder ouders.

In dit Skoallepraatsje:
Van De Directie
Herhaling: Van Het Bestuur
Lief En Leed
Herhaling: Tso

Agenda
Het feest van juf Gerda lijkt door te
kunnen gaan. We hopen haar over 2
weken een prachtig afscheid te kunnen
geven na zo’n lange periode in dienst van de Griffel! Uiteraard kan dit ook niet
helemaal zoals we het zouden wensen, toch proberen we er met elkaar een mooi
feest voor juf Gerda van te maken!

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.
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 Braaksma is voldoende hersteld om volgende week het werk in groep 1/2
weer te hervatten. We zijn blij en dankbaar dat ze terug mag komen.
In verschillende gezinnen van school is een gezinslid positief getest op Corona.
Als school merken we hoeveel impact dit heeft in de gezinnen. Met name ook
wat het met een gezin doet als je een lange tijd op elkaar aangewezen bent en
niet onder de mensen mag komen. We vinden het fijn dat de meeste leerlingen
volgende week weer naar school kunnen gaan, maar snappen ook dat dit voor
hen best een beetje spannend kan zijn. 10 dagen thuis is best heel lang! Laten we
goed om elkaar denken en elkaar helpen waar dat kan.

Tot eind volgende week houden we de regels wat betreft thuisblijven zo
aangescherpt als in de mail van 5 november. We hopen dat we daarna het
werken op school weer kunnen hervatten als voorheen.

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.

25 november
5 december

afscheid juf Gerda
Sinterklaasfeest
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