Griftinfo 1, 27 augustus 2018
Beste ouders,
Ik hoop dat u allemaal een fijne vakantie heeft gehad. Aan het weer heeft het in ieder geval niet gelegen!
Wij zijn al weer hard bezig geweest om de school startklaar te maken voor het nieuwe schooljaar. De
school is weer schoon, de tafels en stoelen staan klaar en de nieuwe boeken en schriften liggen in de
kasten. Voor wereldoriëntatie hebben we een mooie nieuwe methode :BLINK. De kinderen hebben daar
voor de vakantie al mee kennis gemaakt.
Mocht u ergens vragen of zorgen over hebben loop dan bij mij binnen. Op woensdag wordt dat wat
lastiger, want dan heb ik alle aandacht voor groep 8. Maakt u dan even een afspraak.
Wij hebben er weer zin in!

Dorine de Jong
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Ouderpanel
Net als vorig schooljaar is er een aantal
keer op de avond een ouderpanel. We
spreken daar over allerlei zaken die op
school spelen. Het ouderpanel bestaat
uit een aantal vaste leden, maar
nieuwe leden zijn altijd welkom! U
kunt zich daarvoor bij mij aanmelden.
Het eerste ouderpanel is op
woensdagavond 5 september om 20
uur.

Gymnastiek
Morgen, dinsdag 28 augustus, starten
de gymnastieklessen op de dinsdag en
de donderdag voor de groepen 3 tot
en met 8. Het rooster is als volgt:
Dinsdag:
13.00 uur- 13.45 uur groep 6 en 7
13.45 uur- 14.30 uur groep 3 en 5
14.30 uur- 15.15 uur groep 4 en 8
Donderdag:
13.00 uur- 13.45 uur groep 6 en 7
13.45 uur- 14.30 uur groep 4 en 8
14.30 uur- 15.15 uur groep 3 en 5
Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon of
dochter gymkleding en gymschoenen
bij zich heeft?
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Fruitdagen
Op woensdag, donderdag en vrijdag
zijn onze “fruitdagen”. Wij willen u
vragen om op deze dagen uw kind
voor de ochtendpauze groente of fruit
mee te geven.

HVO en GVO
Op woensdag 5 september starten de
lessen HVO en GVO volgens
onderstaand rooster:
GVO:
10.45 uur tot 11.30 uur : groep 4/5/6
HVO:
10.45 uur tot 11.30 uur: groep 3/4/5
11.30 uur tot 12.15 uur: groep 6/7/8

Fietsen naar school
In de schoolgids kunt u vinden
wanneer uw zoon of dochter op de
fiets naar school mag komen. Wilt u
zich hier ook echt aan houden? Het
schoolplein is niet groot en we
proberen het aantal fietsen te
beperken om ervoor te zorgen dat de
speelruimte van de kinderen zo groot
mogelijk blijft.

Communicatiesysteem
Wij werken voorlopig nog met ons
communicatiesysteem. Na de
herfstvakantie zullen wij gaan mailen
vanuit een ander systeem. Ik vertel
daar later meer over.
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Schoolgids, website en jaarkalender
De komende weken ga ik aan de slag
met de schoolgids en de website. De
informatie wordt dan weer actueel.
Ook de papieren jaarkalender
ontvangt u zo snel mogelijk.

Nieuwe en vertrokken leerlingen op
school
In groep 1 zijn gestart Joel van der
Vlugt, Gideon Bal en Ruben Spiegels.
Welkom op de Griftschool!

Nieuwe collega Linda stelt zich voor
Graag wil ik mij aan u voorstellen.
Ik ben Linda Hilbrink.
Ik woon in Putten en heb 3 volwassen
kinderen.
U kunt mij elke morgen, behalve op
woensdag, vinden bij de kleuters of bij
groep 3.
Als onderwijsassistente help ik de
juffen bij het dagelijks werk. Ook ga ik
werken met 'n groepje of met
individuele kinderen op het gebied van
taal, rekenen of lezen.
Ik heb er heel veel zin in!
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Bijzondere data in de komende periode
27 augustus

Eerste schooldag

27 augustus

Griftinfo 1

3 september

Informatieavonden groep 8 en groep 3

4 september

Informatieavond groep 1/2

5 september

Ouderpanel 1 om 20 uur

14 september

Groep 1/2 vrij

21 september

Griftinfo 2

11 juli

Groep 7 naar het Binnenhof en Madurodam

13 juli 11.45 uur

Zomervakantie
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