15e jaargang nr.7:
Vrijdag 16 februari 2018









e-mail: info@griftschool.nl
www.griftschool.nl

Jobine.
Nieuw speeltoestel.
Schooltuin.
Studiedag.
Nieuw logo.
Nieuwe en vertrokken leerlingen.
Bijzondere data in de komende
periode.

________________________________________________________________
Jobine:
Deze week werd Jobine verrast met een
enorme berg Valentijnskaarten. Alle
kinderen hadden voor haar een kaart
gemaakt met een echte zoen erop. Ze was
hier erg blij mee en ontroerd door de lieve
teksten en de mooie tekeningen.

Nieuw speeltoestel:
Vandaag wordt het speeltoestel
verwijderd. De glijstangen worden
verwerkt in het nieuwe toestel en over een
paar weken komt het nieuwe toestel!
Deze week is ook de haag langs het hek
geplant. We zijn heel blij dat het plein zo
mooi wordt!

Schooltuin:
De schooltuin is klaar om ingericht en
beplant te worden. Welke (groot) ouders
willen zich daar mee bezig houden? U
kunt zich bij mij aanmelden.
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Studiedag:
Woensdag 14 februari was onze
studiedag. Wij gingen 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.
Jan Willem heeft ons op deze dag een
presentatie gegeven over een nieuwe
methode voor wereldoriëntatie, waarbij we
ook in projecten kunnen gaan werken.
Lisa heeft ons meer verteld over het
automatiseren bij het rekenen.
Het was een goede dag en fijn om zo een
dag de tijd te hebben om met elkaar in
gesprek te zijn.

Nieuwe en vertrokken leerlingen:
In groep 1 is gestart Jop van den Tillaart .
Welkom en veel plezier op de Griftschool!
Jochem en Rogier Kleinbergen zijn naar
De Ladder in Maarn gegaan. Veel plezier
daar!

Bijzondere data in de komende periode:
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.
7 maart: Onthulling nieuw logo.
14 maart: Ouderpanel.
23 maart: Griftinfo 8.
26 t/m 29 maart: Open week.
29 maart: Paasviering.
30 maart t/m 2 april: Paasweekend, alle
kinderen zijn vrij.

Nieuw logo:
Op woensdagochtend 7 maart zullen we
ons nieuwe logo feestelijk onthullen. Meer
informatie volgt later.
Staken:
Er is opgeroepen om in Midden Nederland
te gaan staken op woensdag 14 maart. Ik
laat u zo snel mogelijk welke leerkrachten
hieraan mee zullen doen.
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