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________________________________________________________________
Jobine:
Voor de kerstvakantie is Jobine op school
geweest en heeft de kerstviering
bijgewoond. Ze vond het heel fijn om hier
weer te zijn. Inmiddels is zij gestart met de
chemokuur. We houden contact met haar
en wensen haar en haar familie weer heel
veel sterkte. Nog een keer haar adres voor
als u een bericht wilt sturen:

Rapporten:
Maandag 29 januari gaan de rapporten
mee. Voor het eerst werken wij met
digitale rapporten en u kunt na maandag
het rapport ook terugzien in het
ouderportaal. De gesprekken zijn
inmiddels ingepland via Parro.
Wij gaan in de rapporten werken met
cijfers. Realiseert u zich dat dit de
gemiddelden zijn van afgenomen toetsen
en dat de cijfers soms lager kunnen
uitvallen dan u in vorige rapporten gewend
bent. Tijdens de gesprekken zullen de
leerkrachten dit waar nodig toelichten.

Jobine de Groote
Broederschapsland 3
3931 DC Woudenberg
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Gevraagd:
 Iemand die voor ons de blokken uit
de bouwhoek kan schuren. U kunt
zich melden bij Dicky, Els of
Anneke.
 Hazelaartakken voor de
paasversiering.
 Sterke handen die voor 12 februari
een rij tegels langs het hek kunnen
weghalen. U kunt zich daarvoor bij
mij melden.

Plein en schooltuin:
De schooltuin is woensdag 24 januari
leeggehaald door Bloemin en 3 ouders. Er
moet nog nieuwe aarde op komen en dan
willen we deze met kinderen gaan
inrichten en beplanten. Wie o wie wil dit
gaan begeleiden? U kunt zich bij mij
aanmelden.

De hagen rond het voetbalveld en langs
het hek worden binnenkort geplant en het
speeltoestel wordt ook in het voorjaar
vervangen.
Zoals het er nu naar uitziet krijgen we voor
de meivakantie een mooi plein dank zij uw
bijdragen en hulp!

Studiedag:
Woensdag 14 februari is onze studiedag.
Wij gaan dan met elkaar in gesprek over
onze professionele leergemeenschappen.
Alle leerkrachten maken hier deel van uit.
Doel is om met elkaar in gesprek te zijn
over het onderwijs en hoe we ons
onderwijs kunnen verbeteren. We bekijken
dan ook met elkaar de resultaten van de
afgenomen Cito toetsen. Voor de kinderen
betekent dit een vrije dag.

Nieuw logo:
Op woensdagochtend 7 maart zullen we
ons nieuwe logo feestelijk onthullen. Meer
informatie volgt later.
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Nieuwe en vertrokken leerlingen:
In groep 1 is gestart Teun de Tree , in
groep 3 Guus van de Lagemaat en in
groep 5 Jort van de Lagemaat.
Welkom en veel plezier op de Griftschool!

Bijzondere data in de komende periode:

26 januari: Griftinfo 6.
26 januari: Mini musical
“de Sneeuwman” in groep 7.
29 januari : Rapport 1.
30 januari t/m 1 februari: Gesprekken
n.a.v. eerste rapport.
31 januari: Werkgroep speelplein om 20
uur.
14 februari: Studiedag, alle leerlingen
zijn vrij.
15 februari: Vergadering MR.
16 februari: Griftinfo 7.
19 februari: PR groep om 20.00 uur.
23 februari: Groep 1/2 vrij.
24 februari t/m 4 maart:
Voorjaarsvakantie.

3

