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Beste ouders,
Hier is dan de nieuwe Griftinfo met het
nieuwe logo van STEV en de Griftschool.
De opmaak is verzorgd door
Jolanda Haaksman en
Sebastiaan Beterams. Heel erg bedankt
allebei!
Gisteren hebben we het project
“Ik hou van Holland.” afgesloten met
alle kinderen. Er waren liedjes,
presentaties en een quiz. Leuk om te
zien hoe alle kinderen met het thema
bezig zijn geweest! De ouderraad heeft
voor wat lekkers gezorgd. Dank jullie
wel!
En nu een heerlijke week vakantie na
een periode van hard werken. Fijne
vakantie allemaal en tot maandag 4
maart!
Dorine de Jong

Aanmelden broertjes en zusjes
We zijn al bezig met de groepsverdeling
voor het nieuwe schooljaar. Denkt u
eraan om broertjes of zusjes van
leerlingen die 4 jaar worden op tijd aan
te melden?

Pasen
Op de jaarkalender staat dat we dit
schooljaar Pasen vieren op 11 april. Dit
had te maken met het feit dat op 18
april groep 8 nog aan de slag zou zijn
met de CITO eindtoets. De toets is nu
op dinsdag 16 en woensdag 17 april. We
kunnen Pasen dus wel gewoon op
donderdag 18 april vieren. We hebben
toestemming om dit weer bij het
Henschotermeer te doen!
Houdt u er rekening mee dat de
kinderen op 18 april vrij zijn vanaf
14.00 uur.

Staken
Zoals u misschien gehoord heeft is er
opgeroepen om te gaan staken op
vrijdag 15 maart. Inzet is weer het
lerarentekort en de werkdruk. Ook wij
hebben te maken met het lerarentekort
en hebben hierdoor de afgelopen
periode groepen naar huis moeten
sturen. Wij steunen dus zeker de inzet
van de staking.
Bij ons op school hebben Dicky
Stuivenberg en Linda Hilbrink
aangegeven dat ze gaan staken. Groep
1/2 is dus vrijdag 15 maart vrij. De
overige collega’s staken niet, dus de
groepen 3 t/m 8 gaan gewoon naar
school.

Open week
In de week van 18 t/m 22 maart is het
open week. U bent van harte welkom
om een kijkje te nemen in de groepen.
Op de website zullen wij na de vakantie
een aantal activiteiten vermelden. U
kunt hierbij denken aan een presentatie
van de plusgroepen, een dansles, een
les met laptops enz. Iedereen is welkom
deze week, dus ook nieuwe ouders,
opa’s, oma’s enz. We hopen op veel
belangstelling!

Bijzondere data in de komende periode:
23 februari t/m 3 maart
Voorjaarsvakantie
15 maart Groep 1/2 vrij i.v.m. staking
22 maart Griftinfo 8
12 april Koningsspelen
16 en 17 april CITO eindtoets groep 8
18 april Pasen, de kinderen zijn vanaf
14 uur vrij
19 april t/m 5 mei Meivakantie

