Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2020-2021

1 juli 2021

In dit Skoallepraatsje:
Achte âlden,
Van de directie

Het laatste Skoallepraatsje van dit jaar! Wat is het
omgevlogen en wat duurde het ook lang… Een bijzonder
jaar, waarin rare dingen gebeurden, zoals de lockdown,
maar waarin we ook een boel mooie momenten
mochten beleven. De schoolkrant die morgen uitkomt
staat er vol mee…

Corona-maatregelen
DOEKOE-actie
Agenda

We kunnen terugkijken op twee zeer waardevolle studiedagen deze week. We hebben met
elkaar gesproken en nagedacht over onze zorg, waar liggen onze mogelijkheden en grenzen.
We hebben ons onder andere verdiept in dyslexie, dycalculie en hoogbegaafdheid.We hopen
zo weer een klein stukje toegevoegd te hebben aan onze kennis.

De laatste schoolweek is vaak een ‘gekke’ week waarin we nog werken, opruimen en alvast
in onze nieuwe klassen gaan kijken. Dinsdagochtend schuiven we even door naar de nieuwe
groepen, soms met een nieuwe juf. Op woensdagavond nemen we afscheid van groep 8 en
van meester Eddie.

Meester Eddie heeft hier een jaar gewerkt in groep 7/8. Eindelijk hadden we weer eens
meester en ook nog één die van voetbal houdt! We hebben van je genoten Eddie. We
wensen je alle goeds in je nieuwe baan als meester op de Parel in Drachten, God zij met je.

Groep 8 neemt afscheid na een heel aantal jaren vaste gezichten in school te zijn geweest.
We hebben ze op zien groeien, van kleutertjes tot bijna pubers. Voor sommige gezinnen is
het zelfs een afsluiting van heel wat jaren basisonderwijs, waar nu, na het jongste kind, een
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einde aan komt. We wensen Jurre, Nynke Cuperus, Jenne Willem, Nina Mara, Anke, Jakob
Lieuwe, Nynke van der Leest, Frederik, Willianne en Tim Gods zegen voor de toekomst. Het
volgende lied is speciaal voor jullie die afscheid nemen volgende week:
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn
https://www.youtube.com/watch?v=HAtb2NVG998
Er zijn eindelijk versoepelingen in het onderwijs!! We mogen de klassen weer door elkaar
laten spelen op het plein en mogen ouders, uiteraard op gepaste afstand, ontvangen in de
school. We zijn daar dankbaar voor. Toch verandert er in de praktijk nu niet veel. Tot de
zomer blijven we de pauzes op dezelfde manier doen als de afgelopen maanden. Het geeft
een stukje rust en om nou de laatste anderhalve week weer een nieuw rooster te maken, we
laten het even zo. Wel vinden we het fijn om de laatste schooldag met alle klassen tegelijk af
te kunnen sluiten. Gezien de afstandsregels zal dit zonder ouders zijn. We hopen na de
vakantie wel weer gezamenlijk te kunnen starten.

Wat betreft de musical, die wordt aanstaande woensdag opgevoerd in de kerk. We zijn blij
dat de maatregelen zo verruimd zijn dat de ouders uit groep 7/8 kunnen komen kijken. We
hanteren voorlopig 2 ouders/personen per kind. Mochten er meer mensen kunnen zitten
(passen en meten, anderhalve meter en rekening houdend met het decor), dan laten de
leerkrachten dat via Parro aan groep 7/8 weten.
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Wat zijn we blij met het opgehaalde bedrag voor de sport- en spelmaterialen. Bij de Coop in
Anjum is goed gespaard voor onze school. We schaffen hiervan een set hockeysticks aan voor
op het schoolplein. Ook kunnen we twee speedladders aanschaffen en vernieuwen we onze
lintjes (voor spellen op het plein of in de gymzaal). Hartelijke dank aan alle spaarders!

2 juli
6 juli
8 juli
9 juli
23 aug.

Schoolkrant
Alle leerlingen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag
Laatste schooldag
Start zomervakantie
Eerste schooldag 2021-2022

Voordat het nieuwe schooljaar begint sturen we een Skoallepraatjes met het nieuwe
informatieblad.
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