Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2021-2022

2 juni 2022

Achte âlden,
Van de directie

Vorige week mochten we een open dag houden voor nieuwe
Formatie
leerlingen. Wat was
Vakantierooster 2022-2023
het fijn om zoveel
nieuwe gezinnen te
School-/ledengeld
mogen ontmoeten
Skoallekeatsen
en rond te leiden
Agenda
door de school.
Zoals het nu lijkt
Verjaardagen
mogen we volgend
jaar een aardige
groep kinderen verwelkomen, fijn!

Komend weekend is het Pinksteren, we mogen
gedenken dat we de Geest hebben gekregen! We
hoeven het niet alleen te doen hier op aard.

Het was even een klus, maar we hebben de formatie zo goed als rond.
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1/2

Juf Alie B.

Juf Alie B.

Juf Martje

Juf Martje

Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8

Juf Baukje
Juf Henny
Juf Anita

Juf Baukje
Juf Henny
Juf Anita

Juf Alie B./
juf Martje
Juf Baukje
Meester Patrick
Juf Anita

Juf Alie
Juf Alie
Meester Patrick Meester Patrick
Juf Ria
Juf Ria
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Juf Alie van der Veen zal de eerste weken nog op school zijn en deels lesgeven/
ondersteunen. Vanaf haar verlof zal juf Baukje er ook op de donderdagen zijn. Op
vrijdagochtend staat juf Sieb dan voor de groep. Wanneer juf Alie terugkomt (medio voorjaar
2023) zullen juf Alie en juf Baukje de groep samen draaien.
Meester Patrick komt ons team versterken en gaat in groep 5/6 aan de slag met juf Henny.
Meester Patrick is bij ons al bekend, dit schooljaar liep hij zijn laatste stages, welkom!
Juf Anna blijft komend schooljaar als onderwijsassistent in opleiding aan de school
verbonden. Daarnaast zal juf Elisabeth na de zomervakantie terugkomen van haar verlof.
We nemen binnenkort afscheid van meester Bart, fijn dat je het verlof van juf Elisabeth wilde
invullen! We wensen je heel veel succes met je opleiding en het zoeken naar een baan
dichter bij huis.
Juf Pietsje heeft aangegeven een baan dichter bij huis te hebben gevonden. Ze heeft
ongeveer 3 jaar op De Griffel gewerkt en we gaan haar missen. We wensen jou ook veel
succes met je nieuwe baan!

Eerste schooldag

29 augustus 2022

Herfstvakantie

17-21 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 – 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari – 3 maart 2023

Pasen

7-10 april 2023

Koningsdag

27 april 2023

Meivakantie

28 april – 5 mei 2023

Hemelvaart + vrijdag

18 + 19 mei 2023

Pinksteren

29 mei 2023

Zomervakantie 2023

24 juli 2023

De extra vrije dagen en studiedagen worden aan het begin van het schooljaar via het
Skoallepraatsje bekendgemaakt. U vindt deze dagen dan ook in de kalender van Parro.
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In juni wordt het school- en ledengeld geïncasseerd. Het bestuur heeft de volgende bedragen
vastgesteld.
Jaarlijkse kosten
·
·

Schoolgeld voor één kind € 20,- / voor meer kinderen € 30,Ledengeld € 15,-

Schoolkamp (juli 2022, eens per 2 jaar)
·

Schoolkamp per kind € 70,-

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact zoeken met Bouwe Stiemsma,
penningmeester van de Griffel via penningmeester@cbsdegriffel.nl

Woensdag 25 mei hebben er 4 parturen
van onze school meegedaan aan het
schoolkaatstoernooi in Anjum. Sietske
Marije, Doutzen, Tessa, Jente, Harke,
Marwin, Esger,
Jelmer, Renze, Jorik, Almer en Marten
hebben ontzettend hun best gedaan om
de finale te bereiken. Het waren
spannende wedstrijden, waarbij er 2
parturen steeds dichter bij de finale
kwamen. Jente, Harke en Marwin
wonnen de finale en kregen een mooie
wisselbeker mee naar huis. In 2000, 2001 en 2015 wonnen leerlingen van onze school deze
beker ook al eens en ook dit jaar wordt de naam onze school toegevoegd op de beker. Maar
nog veel leuker: Jente, Marwin en Harke mogen onze school op woensdag 8 juni
vertegenwoordigen bij het Provicinciale Skoallekeatsen op het Tsjukelan in Franeker!
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Ook Doutzen, Tessa en Sietske Marije
belandden op 25 mei in de finale. Helaas
werden zijn net tweede, waardoor het
spannend werd of ook zij naar Franeker
mochten. Deze week kregen wij het
verlossende telefoontje dat ook zij naar het
legendarische Tsjukelan in Franeker mogen
om mee te doen aan de Provinciale
wedstrijden.
We hopen dat ze ook daar succesvol mogen
zijn.

Vandaag was de sportdag, georganiseerd door de
buurtsportcoaches! Groep 5-8 heeft een zeer sportieve
dag gehad. Het weer zat ook mee. In groep 5/6 is zelfs de
eerste prijs met de estafette binnengesleept. In groep
7/8 zijn ze tweede geworden met unihockey!

2 juni
6 juni
17 juni
23+24 juni
30 juni

Sportdag groep 5-8
Tweede Pinksterdag – alle kinderen vrij
Trouwdag juf Alie
Kamp groep 7/8
Studiedag – alle kinderen vrij
11 juni
Jason
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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