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Achte âlden,

Vorige week reed ik naar school, na een
tijd van alleen maar thuiswerken, en in
Lioessens zag ik boven het dorp een
prachtige regenboog. Wanneer ik die zie
denk aan de belofte die God eens deed…
een belofte van trouw aan ons! Juist in
deze tijd, waarin onze samenleving niet de
samenleving is zoals we die tot maart
kenden, zie ik dat als grote troost! Eens zal
alles goed komen.

In dit Skoallepraatsje:
Van de directie
afscheid juf gerda
sinterklaas
agenda

“Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben
bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij
ziet!” (Ik zal er zijn van Sela)
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Wat mochten we gisteren een mooi feest
hebben ter ere van het afscheid van juf Gerda
van de Griffel. Na 37 jaar, maakte ze samen met
man, kinderen en leerlingen een ere-rondrit door
Moarre en Ljussens in ‘It Dockumer Lokaeltsje’.

Op de route door de dorpen stonden vele
ouders, oud-leerlingen en dorpsgenoten! Wat
fantastisch dat er zo veel gehoor is gegeven aan de uitnodiging om op de route te
gaan staan! En wat ontving ze veel bloemen! Een kleurrijk geheel!
Na de rondrit hebben de leerlingen juf Gerda
toegezongen op het plein en later nog eens
binnen. Ze mocht een aantal prachtige cadeaus
ontvangen van de leerlingen, personeel en het
bestuur.
Juf Gerda nam
afscheid van ons
en kon het als
rasechte juf niet laten nog een klein lesje rekenen
met de kinderen te doen. Want hoeveel kilometer
zou juf in al die 37 jaar wel niet naar school
hebben gereden? De kinderen konden het niet
raden. Volgens juf waren het wel 216.000 km… En
als je je dan afvraagt, hoeveel is dat precies? Juf
heeft er wel een concreet voorbeeld bij: Minstens
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5x rond de aarde! Nou, na zoveel kilometers mag je dubbel en dwars genieten
van je afscheidsfeest en dat deed juf.
Aan het einde van de ochtend stond er een lunch klaar voor alle kinderen. Juf
Gerda ging samen met haar
man Jan bij alle klassen langs te
lunchen. Ze gaf aan terug te
kunnen kijken op een
fantastische dag! Iedereen heel
hartelijk dank voor alles!

Aan de ouders van de kinderen van groep 1 t/m 4.
Zoals u allemaal waarschijnlijk al via het
Sinterklaasjournaal hebt vernomen,
moet ook Sinterklaas thuiswerken.
Daarom komen Sinterklaas en zijn pieten
dit jaar op 4 december a.s. helaas niet op
bezoek op De Griffel.....
Sinterklaas heeft ons echter laten weten
dat hij samen met de feestpiet een
alternatief programma heeft bedacht.
Gelukkig kunnen de kinderen van groep 1 t/m 4 dus toch nog een heel fijn
Sinterklaasfeest vieren!
Verder liet Sinterklaas weten dat hij er samen met de bezorgpiet voor zal zorgen,
dat er net als andere jaren weer gewoon een mooi pakje voor alle kinderen in de
zak zit.
In de loop van volgende week hoopt Sinterklaas door middel van een
videoboodschap de kinderen ook zelf nog even persoonlijk toe te spreken.
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Belangrijke informatie in het kort:
· op vrijdag 4 december is er een ALTERNATIEF Sinterklaasfeest voor groep 1
t/m 4
· de kinderen worden net zoals anders om 8.30 uur op school verwacht en
gaan om 12.00 uur weer naar huis
· de fruittas hoeft NIET mee deze ochtend. Er is voor een traktatie en
limonade gezorgd

5 december
17 december
18 december

Sinterklaasfeest
Kerstviering op school
Schoolkrant
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