Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2020-2021

3 juni 2021

In dit Skoallepraatsje:
Achte âlden,
Van de directie

Het schooljaar loopt ten einde. De komende weken gaan
we bezig met het afnemen van de CITO-toetsen, een
meetmoment om te zien hoe we ervoor staan als school.
Ook krijgen we op deze manier een goed beeld van ons
onderwijs en waar we aandachtspunten hebben liggen.
Nu het einde van het jaar in zicht is, komt ook de
formatie aan bod. Meester Eddie neemt straks afscheid
van onze school. Hij heeft een baan gevonden in
Drachten voor meerdere dagen in de week. We gunnen
hem dit van harte en wensen hem Gods zegen toe voor
de toekomst.

Parro
Vrije dagen komende tijd
Nationaal Programma Onderwijs na
Corona
Rapport
Corona-maatregelen
Vacature
Agenda

Dit houdt ook in dat we op school een nieuwe meester of
juf zoeken voor groep 7/8. Verderop in dit Skoallepraatsje vindt u de vacature, deel deze
gerust zoveel mogelijk.
Verder zijn we op dit moment de laatste losse eindjes als team in elkaar aan het passen. In de
volgende nieuwsbrief hoop ik de formatie bekend te kunnen maken.

Onderaan het Skoallepraatsje zetten we altijd de agenda. U kunt deze ook vinden in Parro!
De agenda in Parro is (vrijwel) altijd up-to-date. Helaas is er door alle Corona-afzeggingen wel
eens een activiteit blijven staan die niet door ging. Gelukkig attendeerde een ouder ons op
de sportdag die er nog in stond. We hopen dit volgend jaar weer te kunnen organiseren.
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De vrije dagen de komende periode (staan in Parro):
21 mei

alle leerlingen ’s middags vrij (lang Pinksterweekend)

24 mei

vrij i.v.m. tweede Pinksterdag

28+29 juni studiedagen, alle leerlingen vrij
6 juli

alle leerlingen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag

9 juli

start zomervakantie! Alle leerlingen vrij t/m 22 augustus

Hartelijk dank voor alle reacties. We missen nog een paar. Wanneer u de lijst niet heeft
ingevuld, zou u dit dan zo spoedig mogelijk willen doen? De link naar de vragenlijst heeft u
op de mail gekregen en staat in Parro.

Mocht u het rapport van uw kind nog thuis nog hebben liggen, wilt u deze dan in de
komende weken weer meegeven naar school?

Hoewel er landelijke versoepelingen komen, worden die nog niet aangepast in het onderwijs.
Wij vinden de regelgeving in het onderwijs niet in lijn met de landelijke versoepelingen. Het
onderwijsveld heeft dan ook een dringende oproep gedaan om de protocollen voor het
basisonderwijs aan te passen in lijn met de landelijke versoepelingen.

U vindt de vacature ook op de website van school. Deel zo veel mogelijk, dan hopen we
volgend jaar een leuke meester of juf welkom te heten op school.

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

Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

17-18 juni
28+29 juni
30 juni
2 juli
6 juli
8 juli
9 juli

Kamp groep 8
Studiedagen – alle leerlingen vrij
Skoallekeatsen
Schoolkrant
Alle leerlingen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag
Laatste schooldag
Start zomervakantie
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