Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2021-2022

24 maart 2022

Achte âlden,
Van de directie
Personeelswijzigingen

De afgelopen weken is er veel Agenda
ziekte op school onder
Verjaardagen
leerlingen en personeel.
Zowel corona als griep en
andere ziekten. Gelukkig konden we de vervanging tot
nu toe rond krijgen. We hopen dat de situatie
binnenkort weer stabiel is.
We plaatsen niet meer bij elke positieve coronatest een
bericht op Parro. In alle klassen zijn momenteel
leerlingen ziek; blijf vooral alert!
De komende weken staat een aantal leuke
activiteiten op het programma. Volgende week
woensdag is de Grote Rekendag. Op die dag zijn de
leerlingen de hele dag (op een speelse wijze) bezig
met rekenen. Het thema dit jaar is ‘Bouwavonturen’.
We genieten volop van de mogelijkheden om weer ongedwongen van alles te kunnen
organiseren. Onze prioriteit ligt bij het lesgeven, maar daarnaast hebben we ook een taak als
het gaat om bijvoorbeeld cultuur en burgerschap.

Juf Alie gaf tot de voorjaarsvakantie de hele week les aan groep 3/4, behalve de woensdag,
die werd gedaan door juf Henny. Sinds de voorjaarsvakantie geeft juf Baukje op vrijdag les
aan groep 3/4 en is juf Alie er van maandag t/m donderdag. Dit zal tot het einde van het jaar
zo zijn.
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Na de voorjaarsvakantie is meester Patrick naar groep 5/6 gegaan om daar zijn laatste stage
als meester te lopen. Aan het einde van het schooljaar is hij klaar met zijn opleiding. Hij is op
donderdag en vrijdag in groep 5/6. De afgelopen weken is hij ingewerkt en heeft hij steeds
meer lessen overgenomen. Vanaf volgende week staat hij op die dagen zelfstandig voor de
groep. Juf Baukje heeft dan andere taken.
In groep 5/6 is de week dan als volgt: maandag en dinsdag juf Henny, woensdag juf Baukje,
donderdag en vrijdag meester Patrick.
25 mrt.
30 mrt.
15 apr.
18 apr.

Himmeldei – groep 5-8
Grote Rekendag
Goede Vrijdag – alle kinderen vrij
Tweede Paasdag – alle kinderen vrij

28 maart Reindert
6 april
Marijn

Groep 7
Groep 5

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