‘Skoalle mei de Bibel’

Dit informatieblad bevat een aantal praktische zaken, die met de school te maken hebben. Veel informatie over
de school vindt u in de schoolgids, die u kunt vinden op de website.
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Fakânsje/Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022
Earste skoalledei/eerste schooldag
23 augustus 2021
Stúdzjedei/Studiedag – kinderen vrij
15 september 2021
Hjerstfakânsje/Herfstvakantie
16 t/m 24 oktober 2021
Stúdzjedei/Studiedag – kinderen vrij
9 november 2021
Frije middei/Vrije middag
24 december 2021 alle leerlingen vanaf 12:00 uur vrij
Krystfakânsje/Kerstvakantie
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Stúdzjedei/Studiedag – kinderen vrij
9 februari 2022
Foarjiersfakânsje/Voorjaarsvakantie
19 t/m 27 februari 2022
Peaskefakânsje/Pasen
15 t/m 18 april 2022
Koningdag
27 april 2022
Maaiefakânsje/Meivakantie
28 april t/m 8 mei 2022
Himelfeart/Hemelvaartsdag + extra vrije dag
26 + 27 mei 2022
Pinksterfakânsje/Pinksteren
6 juni 2022
Stúdzjedei/Studiedag – Onder voorbehoud!
30 juni 2022
Frije middei/Vrije middag
15 juli 2022 alle leerlingen vanaf 12:00 uur vrij
Simmerfakânsje/Zomervakantie
16 juli t/m 28 augustus 2022

School-/ledengeld/ouderbijdage
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Onderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid uit belastinggelden. Daarnaast vragen scholen een
(vrijwillige) bijdrage voor extra activiteiten zoals bijvoorbeeld sinterklaasfeest, kerstviering, culturele
activiteiten, afscheid groep 8 enz. Dit wordt schoolgeld of ouderbijdrage genoemd.
Eén keer in de twee jaar gaan de leerlingen op schoolreisje (groep 1 t/m 6) of kamp (groep 7 en 8). Hiervoor
wordt een vergoeding gevraagd. Het bestuur van De Griffel betaalt de tekorten.
Basisschool De Griffel is een vereniging. We gaan ervan uit dat ouders lid worden van de vereniging. Het
lidmaatschap kost € 15,00 per jaar. Andere betrokkenen kunnen ook lid zijn of worden van de vereniging.
Jaarlijks worden de bijdragen vastgesteld door het bestuur. Ouders worden hierover jaarlijks geïnformeerd via
het informatieblad.
Bedragen voor schooljaar 2021-2022
Schoolgeld

1 kind
meerdere kinderen

€ 20,00
€ 30,00

Schoolreisje of kamp (per kind)

Groep 1 t/m 6
Groep 7 & 8

€ 30,00
€ 70,00

Lidmaatschap vereniging

ledengeld

€ 15,00

Verlof
Doorgaans komen kinderen bij ons op school wanneer ze de leeftijd van 4 jaar bereiken. Op school houden we
ons aan de leerplichtwet. Deze schrijft ons voor hoeveel uren de leerlingen naar school dienen te gaan. Op
basis hiervan maken we de vakantieplanning en zetten we eventuele studiedagen in.
Soms kan het voorkomen dat een leerling tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de
specifieke aard van het beroep van de ouders of verzorgers. We mogen incidenteel verlof geven. Deze
verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen en is gebonden aan een aantal
voorwaarden.
Er zijn ook mogelijkheden om vrij te vragen voor bijzondere gewichtige omstandigheden. Hieronder vallen in
sommige gevallen begrafenissen of bijvoorbeeld een huwelijksvoltrekking.
De voorwaarden om vrij te vragen buiten de schoolvakanties zijn op te vragen bij de directie. Voor verlof dient
u zo’n 6 weken vooraf schriftelijk toestemming te vragen bij de directie, zie de formulieren op de website
(uiteraard geldt dit niet bij onvoorziene omstandigheden).
Een weekendje weg is mooi, maar niet onder schooltijd! Houd rekening met het vakantieschema en de extra
vrije dagen!
Schooltijden
De schooltijden zijn als volgt:
Maandag
08:30-12:00 uur en 12:30-14:30 uur
Dinsdag
08:30-12:00 uur en 12:30-14:30 uur (groep 1 ‘s middags vrij)
Woensdag 08:30-12:00 uur
Donderdag 08:30-12:00 uur en 12:30-14:30 uur
Vrijdag
08:30-12:00 uur en 12:30-14:30 uur (groep 1 t/m 4 ’s middags vrij)
Alle kinderen eten tussen de middag op school.
Schoolbibliotheek
Op school is een bibliotheek opgezet in samenwerking met de bibliotheekdienst. Deze wordt verzorgd door
Kerstin van der Wagen, Hilda Wissmann en Nynke Boersma. Doorgaans is vrijdagochtend de mogelijkheid om
boeken te wisselen.
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Gymnastiek
Er is gymnastiek voor de groep 3 t/m 8 op maandagmorgen. Het is verplicht dat de kinderen tijdens de gymles
geschikte gymkleding en gymschoenen dragen! De eerste maandag na de zomervakantie en kerstvakantie
hebben we geen gym.
Website en e-mailverkeer
De ouders/verzorgers krijgen het Skoallepraatje via de e-mail. Deze verschijnt doorgaans om de week op
donderdag. Voor actueel nieuws, zie de website www.cbsdegriffel.nl of kijk op Parro.
Luizencontrole
Na elke vakantie komen de luizenmoeders/-vaders langs voor de luizencontrole. Wanneer u
mee wilt helpen, graag een mailtje naar info@cbsdegriffel.nl.

Zending
Op maandagmorgen kunnen de leerlingen geld of materialen meenemen voor een goed doel. In het
Skoallepraatsje maken we bekend voor welk doel we sparen, meestal is dit een lokaal doel.
Groente- en fruitdag
Woensdag is de groente- en fruitdag. We willen kinderen graag een “gezonde” dag meegeven
zonder zoetigheden.

Verhindering bij ziekte e.d.
Als uw kind door ziekte of andere redenen de school niet kan bezoeken, vernemen we dit graag schriftelijk of
mondeling van u, graag voor half negen ’s morgens. Dit kan telefonisch of via Parro.
Voor- en naschoolse opvang
De stichting Kinderopvang Fryslân (SKF) verzorgt de voor- en naschoolse kinderopvang. Wanneer u hiervoor
belangstelling hebt, neem dan contact op met dit bureau. Meer informatie kunt u vinden op
www.kinderopvangfriesland.nl of bel (0517) 380 680.
Jaarplanning
In deze informatiegids vindt u de vakantieplanning en de ingeplande studiedagen. Voor de meest actuele
planning verwijzen we u naar de agenda in Parro! Daar staan ook de overige activiteiten in.
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