Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2021-2022

19 augustus 2021

In dit Skoallepraatsje:
Achte âlden,
Van de directie

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. We hebben
weer een periode mogen uitrusten van ons werk en het
leren op school. We zijn dankbaar dat we (voor zover wij
weten) komende maandag alle leerlingen weer mogen
ontvangen in de klassen!
In de vakantieweken gaat de school even dicht, maar het
leven gaat door! Zo mochten Larah en Mare Lynn een
zusje ontvangen: Leyna! We wensen hen samen met hun
ouders Gods zegen toe met dit nieuwe leven.

Gym
Corona
Voorstellen juf Ria
Plastic
Zending
Inloop
Agenda

Vanaf volgende week zit ook Sanad bij ons op school. Vorig schooljaar draaide hij af en toe
een dagje mee, vanaf nu zit hij alle dagen in groep 4. Welkom Sanad!
Komende week openen we het jaar weer met alle kinderen. We doen dit op
donderdagochtend aan het begin van de schooldag. Binnen kunnen we helaas niet
voldoende afstand houden om ook ouders te vragen. Indien het weer het toelaat zullen we
dit buiten doen en kunt u als ouders wel komen. We laten woensdag via Parro weten hoe we
de jaaropening gaan organiseren.
Volgende week worden alle activiteiten in Parro gezet. In het informatieblad staan de data
van studiedagen en vakanties. Het informatieblad gaat als bijlage met dit skoallepraatsje
mee.
In de agenda staat het schoolreisje alvast vermeld. Zoals het nu lijkt kan dit doorgaan, helaas
zijn we nog niet van alle maatregelen rondom Corona af. Verderop in deze nieuwsbrief meer
informatie.

Elke maandag is er gym in Anjum. We gaan daar met de bus heen. Dit jaar krijgen we een
andere vervoerder, waardoor we weer in 1 bus kunnen reizen, fijn! De eerste maandag
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starten we de lessen op school weer op en hebben we nog geen gym. Vanaf 30 augustus
moet de gymtas elke maandag weer mee.

Helaas is Corona nog steeds onderdeel van onze maatschappij. We kunnen als school helaas
nog niet alle maatregelen loslaten. Zoals het nu lijkt komen er de komende maanden veel
wijzigingen/versoepelingen.
Op onze website staat de nieuwste versie van het protocol, een uitgebreid document, voor
ons soms ook 2 keer lezen. https://cbsdegriffel.nl/nieuws/
Het dringende advies blijft: wees voorzichtig en denk om jezelf en de ander.
Volg de beslisboom om te zien of uw kind wel of niet naar school kan bij klachten. Met alleen
een snotneus mag uw kind heen, bij twijfel: liever niet. De beslisboom staat ook op onze
website, zie de link hierboven.
In de school is het advies om een mondkapje te dragen wanneer geen 1,5 meter afstand
gehouden kan worden.
Preventief een zelftest afnemen kan, bij klachten is een zelftest niet voldoende. Op school
liggen eventueel zelftesten, vraag bij de leerkracht om meer informatie.
Is een huisgenoot of uw kind positief getest, neem dan contact op met school of de
leerkracht. We overleggen dan welke aanvullende maatregelen nodig zijn. In het protocol
kunt u hier alvast informatie over vinden.
Bij twijfel: neem contact op met de leerkracht, wij overleggen dan
op school hoe we met een bepaalde situatie om moeten gaan. We
hopen dat we deze maatregelen nog maar korte tijd nodig zijn.
Hallo ouders en kinderen van De Griffel,

Een nieuw schooljaar gaat beginnen! Best wel weer spannend
en…….. dan heb je ook nog een nieuwe juf. Een goede reden om
mij even aan u/jullie voor te stellen.
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Mijn naam is Ria de Groot, ben getrouwd met Theun en samen hebben we drie kinderen;
Jolienke (16), Winette (14) en Thijn (12). We wonen op een boerderij vlakbij Rinsumageest.
We gebruiken onze boerderij als “isolatiestal.” Dit betekent dat er regelmatig drachtige
vaarzen bij ons in quarantaine staan voordat ze naar het buitenland worden geëxporteerd.
Ik ben ruim 28 jaar leerkracht in het basisonderwijs en heb werkervaring mogen opdoen in
alle groepen. De afgelopen 13 jaar was dit met name de groepen 7 en 8. Samen met juf Anita
ga ik het komende schooljaar, op donderdag en vrijdag, de kinderen van groep 7/8 van De
Griffel begeleiden in hun eindfase op de basisschool. Ik wens jullie allen een heel fijn en goed
schooljaar toe!
Vriendelijke groeten van (juf) Ria

Sinds de invoering van het continurooster eten alle kinderen op school. We zien daarnaast
ook dat de prullenbakken snel vol raken met plastic verpakkingen. Mileubewust zou echter
zijn om fruit, brood en drinken in een trommeltje of beker te doen. We bevelen dit laatste
van harte aan.

We kiezen dit jaar weer voor lokale doelen. In het volgende skoallepraatsje meer informatie
over het doel van het komende schooljaar. Zendingsgeld mag uiteraard alvast worden
meegenomen op de maandag.

We hoeven geen gespreide haal en brengtijden meer te hanteren… Wel houden we de inloop
aan: om 8:20 uur gaat de deur open en kunnen de leerlingen direct naar hun klaslokaal gaan.
Zo starten we de dag rustig om 8:30 uur.

23 aug.
26 aug.
9 sept.

Eerste schooldag 2021-2022
Jaaropening
Schoolreisje
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