Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2021-2022

16 december 2021

Achte âlden,
Allereerst mogen we dankbaar zijn dat Tetty en Gryte
Marrit een broertje mochten krijgen: Jetze-Marten (in de
vorige nieuwsbrief ontbrak dit nieuws). We feliciteren hen
en hun gezin en wensen hen allen Gods zegen toe!

In dit Skoallepraatsje:

De kerstvakantie staat voor de deur, eerder dan gepland.
Tot nu toe zijn er geen aanmeldingen voor de
noodopvang. Fijn dat de meesten van u dit onderling
hebben kunnen regelen. Schroom niet om dit aan te
vragen wanneer u dit wel nodig hebt, daar is de
noodopvang voor. (uiterlijk vrijdag 17 dec. via
directie@cbsdegriffel.nl).

Bestuur

Van de directie

BSO
Agenda
Verjaardagen

Volgende week geen thuiswerkweek, maar voor de kinderen echt vakantie.Wij als team gaan
volgende week even iets rustiger aan doen, de afgelopen maanden waren pittig, zeker met al
die ‘laatste-moment-maatregelen’, aanpassingen in onderwijs i.v.m. de vorige lockdowns.
Hulde aan het team dat ze de activiteiten die
volgende week gepland stonden nog naar voren
hebben kunnen halen. Dank ook voor de hulp
die door ouders aangeboden is.
Volgende week is een weekje voor ons om op
te ruimen, achterstallige werkzaamheden te
doen en ons voor te bereiden op de week na de
kerstvakantie. We hopen en bidden dat we op
10 januari weer naar school kunnen, maar zoals Rutte al zei: dat kan het kabinet niet
garanderen. Bidt u met ons mee? Voor wijsheid en kracht om de juiste beslissingen te maken
in deze ingewikkelde tijd.
Volgende week mogen we Kerst vieren, een periode waarin we het liefst onder elkaar zijn.
Samenzijn zal dit jaar soberder zijn dan we willen, net als vorig jaar. Gelukkig mogen we
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denken aan het kindje Jezus wat op aarde kwam, wat een warmte mag dat geven. We mogen
dankbaar zijn voor Hem en wat Hij voor ons mag betekenen.
We wensen u allen een hele fijne vakantie en rustige jaarwisseling toe. We hopen alle
kinderen na de vakantie weer snel te mogen ontmoeten.

Er zijn geen bezwaren binnengekomen bij het bestuur w.b. de bestuurswisseling voor de
functie van penningmeester. Bouwe Stiemsma is vanaf heden penningmeester. Bouwe; van
harte welkom en we wensen je goede jaren toe in het bestuur. Tjitske, bedankt voor al het
werk dat je de afgelopen jaren voor de school hebt gedaan. We wensen je alle goed toe.

De einddatum voor de enquête is voorbij. Helaas hebben niet alle ouders deze ingevuld (18
van de huidige 40 gezinnen hebben de enquête ingevuld + een aantal nieuwe gezinnen).
Er is zeker animo, echter hebben we nog niet direct genoeg belangstellenden. SKF heeft
minimaal 6 kinderen op een dagdeel nodig om BSO op te kunnen starten. Op dinsdag en
donderdag zijn de behoeften voor BSO het grootst, maar nog niet direct voldoende (flexibele
roosters van ouders). Er zijn ook ‘nieuwe’ ouders die de enquête ingevuld hebben, deze
tellen alleen mee voor SKF indien zij op korte termijn hier gebruik van willen maken.
Kinderen die pas over een paar jaar naar school gaan zullen niet doorslaggevend zijn als het
gaat om wel of niet opstarten.
Mocht u de enquête niet in hebben gevuld, maar heeft u wel belang bij BSO in het dorp, dan
kunt u altijd nog een mailtje sturen naar directie@cbsdegriffel.nl. Binnenkort hebben SKF en
school overleg, we hopen dat ze voldoende mogelijkheden zien om een eerste stap te maken
en contact op te nemen met de ouders die belangstelling hebben. Wanneer hier voldoende
aanmeldingen uit komen en er personeel beschikbaar is zullen we een startdatum kunnen
bepalen. We houden u op de hoogte.

17 dec.
17 dec.
20 dec. t/m 9 jan.
10 jan.

Kerstviering
Schoolkrant
Kerstvakantie
Eerste schooldag na de vakantie
(geen gym!)

26 dec. Tjerk
Groep 6
2 jan.
Janna Nynke
Groep 3
2 jan.
Jelmer
Groep 7
2 jan.
Wiltsje Gerben
Groep 6
2 jan.
Bouwe
Groep 6
3 jan.
Sjouke-Geart
Groep 5
13 jan. Esger
Groep 8
‘Vandaag is het de dag, om nooit weer
te vergeten. De Heere God heeft jou,
alweer een jaar gespaard!’
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