Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2021-2022

18 november 2021

In dit Skoallepraatsje:
We gaan de komende feestmaand tegemoet. Ondanks alle
onzekerheden doen we ons best om zowel het
Van de directie
sinterklaasfeest als de kerstviering op school te
organiseren. We doen dit alleen met de kinderen, zonder
Corona
de ouders. In deze
Bibliotheek
onzekere tijden worden
Zending
we extra bepaald bij het
feit dat wij van alles
Sinterklaas
kunnen willen, maar niet
Speciaal voor groep 5-8
alles in de hand hebben.
Agenda
We moeten ons
Verjaardagen
vertrouwen op Hem
stellen. Hier is een mooi
lied over gemaakt waarvan het eerste couplet hiernaast
staat afgebeeld. Laat dit een troost voor ons zijn.
Zowel juf Pietsje als ik zijn nog niet voldoende hersteld om
onze werkzaamheden volledig op te pakken. We merken
beiden dat dit moeizaam gaat. Het is fijn dat juf Anna al begonnen is, zo zijn er in ieder geval
extra handen in de klas. We mochten ook al een paar keer een beroep doen op een beppe en
een mem voor extra hulp bij de TSO. Fijn dat dit zo kon!

Afgelopen week zijn er strenge landelijke maatregelen aangekondigd. We houden ons hart
vast wat de komende tijd ons gaat brengen. Op dit moment zijn er geen aanpassingen in de
protocollen op school, het valt te verwachten dat dit de komende maanden nog wel zal gaan
gebeuren.
We hopen dat we besmettingen op school verder kunnen voorkomen en vragen u met klem
om alert te zijn op klachten. We kunnen op dit moment niet voorzichtig genoeg zijn.
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Wanneer een leerkracht ziek wordt hebben we namelijk niet altijd vervanging. Houdt Parro
daarom goed in de gaten. We doen ons best om de klassen zo goed mogelijk op te vangen in
geval van ziekte van de leerkracht.

Op vrijdagen is de bibliotheek open. Kinderen vergeten nog wel eens om
de biebboeken in te leveren terwijl ze wel nieuwe willen lenen. Wilt u er
met uw kind om denken?

Wijziging zendingsdoel aug t/m dec 2021: Voedselbank Dokkum
Zoals u weet hebben we aan het begin van het schooljaar gecommuniceerd dat ons
zendingsdoel ‘de Afghaanse vluchtelingen in Zoutkamp’ zou zijn. Er is in de afgelopen
maanden regelmatig contact geweest met medewerkers van het COA. Ze zijn blij met het
initiatief, maar geven aan dat er op voldoende spullen aanwezig zijn en dat ze geen zicht
hebben op wat er later nog nodig zal zijn. We hebben daarom besloten om ons zendingsdoel
aan te passen. Ons nieuwe doel voor deze periode is de voedselbank in Dokkum.
Wat de afgelopen maanden op maandag aan zendingsgeld mee is genomen en wat er nog
meegenomen gaat worden, zal eind december ten goede komen aan dit doel. Daarnaast
willen we een inzamelingsactie voor producten voor in de voedselpakketten gaan houden.
Deze inzamelingsweek zal plaatsvinden van maandag 13 t/m vrijdag 17 december. Begin
december krijgt u meer hier meer informatie over.
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Zoals het nu lijkt komt Sinterklaas toch even langs op
school om zijn verjaardag met ons te vieren. Hij schreeft
dat hij op 3 december langs wil komen… we hopen met
zijn allen dat hier niets meer tussen komt. In verband met
de coronamaatregelen zal er geen gezamelijke ontvangst
op het schoolplein zijn dit keer.

Wat betreft groep 5-8; de Sint vraagt om jullie hulp:
Morgen worden er lootjes getrokken, dus jullie kunnen alvast nadenken over een
verlanglijstje.
Iedereen koopt voor € 5,- een cadeautje, maakt daarbij een surprise en een gedicht.
Sinterklaas is erg blij met alle hulp, hij kijkt nu al uit naar de prachtige surprises!

3 dec.
Sinterklaasfeest op school
23 dec.
Schoolkrant
25 dec. t/m 9 jan. Kerstvakantie

2 dec.

Ydwer

Groep 7

‘Vandaag is het de dag, om nooit weer
te vergeten. De Heere God heeft jou,
alweer een jaar gespaard!’
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