Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2021-2022

2 december 2021

Achte âlden,
Wat was het afgelopen week een spannende week. Op
meerdere fronten. De landelijke maatregelen werden flink
aangescherpt en er was zelfs sprake van ‘misschien wel
schoolsluiting’. Ook zitten we op school flink te puzzelen
om de bezetting rond te krijgen i.v.m. alle ziekte onder het
personeel. Daarnaast is dit natuurlijk de week van
Sinterklaas…. Elk jaar weer een spannend feest!
Gelukkig mogen de scholen open blijven! Onder het kopje
Corona vindt u nog iets meer informatie.
Afgelopen week heeft iedereen het Bestjoerspraatsje
ontvangen. Mocht u deze onverhoopt gemist hebben, trek
dan even aan de bel.
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In deze nieuwsbrief vindt u ook informatie over de BSO. Er
zijn nieuwe ontwikkelingen.
Rest mij om u allen een heel fijn weekend te wensen, waar in de meeste gezinnen Sinterklaas
zal worden gevierd!

Er zijn een aantal ontwikkelingen op het gebied van de
zoektocht naar een partner voor BSO op onze school. We
zijn in gesprek geweest met verschillende organisaties. We
vinden het fijn dat Stichting Kinderopvang Friesland uit wil
gaan zoeken of het rendabel is om een BSO op onze school
te starten.
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U ontvangt hiervoor in een aparte mail een link naar een inventarisatielijst. De ervaring leert
dat er veel mensen ‘belangstelling’ hebben, maar zich dan niet daadwerkelijk aan gaan
melden. Alleen als er voldoende aanmeldingen zijn kan BSO worden opgestart.
Daarnaast is personeel een belangrijke factor. Mocht u iemand weten, dan horen we dat
graag!

Wat een veranderingen de afgelopen week. Inmiddels is duidelijk dat scholen een grote bron
van besmetting zijn, maar weten we ook dat schoolsluiting een zeer grote impact op
kinderen heeft. Het kabinet heeft ervoor gekozen om de scholen open te houden, maar de
maatregelen daaromheen verder aan te scherpen. Wij hopen dan ook dat de besmettingen
teruglopen en de scholen open kunnen blijven.
Op onze website ziet u het nieuwste protocol en de nieuwe beslisboom. In het kort komt het
hier op neer:
- Iedereen met een milde neusverkoudheid en snottebel blijft thuis
- Dringend advies om vanaf groep 6 een mondkapje te dragen tijdens verplaatsingen
door de school
- Dringend advies om 2x per week een zelftest af te nemen (zowel gevaccineerd als nietgevaccineerd)
Voor een uitgebreidere uitleg verwijzen we u naar het protocol.
Wat betreft de zelftesten: Er ligt vanuit het ministere een dringend advies om te testen, geen
plicht! De keuze hiervoor ligt volledig bij ouders. Wij ontvangen in de loop van volgende
week een voorraad zelftesten. Wij gaan die NIET op school afnemen, dat is aan u als ouder.
We zullen via Parro laten weten wanneer deze testen er zijn. U kunt dan aangeven of u hier
gebruik van wilt maken.

Morgen is het feest, want we vieren de verjaardag van Sinterklaas.
Helaas is hij er zelf niet bij, maar we hebben vernomen dat hij
voldoende hulp heeft ingeschakeld om alle kinderen van een cadeautje
te voorzien! Wij hebben er al zin in.
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Mijn naam is Anna Akkerman , woon in Ferwert samen met mijn man Johan Swart en onze
dochter Fardau (11).
Na 15 jaar in een drogisterij te hebben gewerkt, heb iknu de overstap gemaakt naar het
onderwijs.
Vanaf Januari 2022 start ik met de opleiding Onderwijsassistent van de Friese poort.
Ik ben vanaf begin November binnen CBS De Griffel, mee gaan lopen en probeer te helpen
waar ik kan.
Ik hoop een hele fijne tijd hier te krijgen samen met de kinderen en collega’s.
Met vriendelijke groet,
(juf) Anna

U kent het wel: Snel even een mailtje sturen naar iemand en u ‘vergeet’
het onderwerpveld in te vullen. Niet direct een probleem. Echter, zulke
mail komt met regelmaat in de spam terecht of… en dat is nog veel
lastiger: wordt gekoppeld aan een berichtenreeks zonder onderwerp. De mailserver denkt:
‘Dit gaat allemaal over hetzelfde, dus plak ik de mailberichten aan elkaar’. Alle e-mails zonder
onderwerp worden gekoppeld (dus van alle verschillende afzenders). Zo wil het nog wel eens
gebeuren dat een bericht ‘verdwijnt’ en u geen antwoord op uw mail krijgt! U kunt ervan
uitgaan dat u altijd een reactie op uw vraag ontvangt via mail, telefonisch of face-to-face.
Mocht u geen reactie ontvangen, dan zou het aan bovenstaande kunnen liggen. Wilt u
daaraan denken als u een mailtje aan ons stuurt? Dus graag iets in het onderwerpveld
vermelden.

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

2 dec. Ydwer
Groep 7
8 dec. Einte
Groep 5
12 dec. Hannah
Groep 4
26 dec. Tjerk
Groep 6
‘Vandaag is het de dag, om nooit weer
te vergeten. De Heere God heeft jou,
alweer een jaar gespaard!’
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