Griftinfo 6, 25 januari 2019
Beste ouders/verzorgers,

Inmiddels zijn we allemaal weer hard aan het werk. In de groepen 3 tot en met 8 worden de CITO toetsen
afgenomen. De resultaten ervan kunt u zien in het Ouderportaal. Op 15 februari krijgen de kinderen het
eerste rapport mee.
In de periode van 4 februari tot de voorjaarsvakantie werken wij met alle groepen aan het thema:
“Ik hou van Holland”. Dit doen we in het kader van wereldoriëntatie.
Op 22 februari sluiten we het thema met alle kinderen samen af.
In dit thema komen de volgende lessen terug:
Kaaskoppen op klompen (Nederlandse cultuur)
Op safari (Dieren, natuurgebieden en provincies)
Oranje en Spanje (Nederlandse volkslied)
Hollandse meesters (Gouden eeuw, Rembrandt)
Met vriendelijke groet,
Dorine de Jong
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Nieuw logo
In de afgelopen periode is er door Stichting
Eemvallei Educatief (ons bestuur) gewerkt
aan een nieuw logo voor de stichting en voor
alle scholen die onder het bestuur vallen.
Ondanks dat wij nog maar net een mooi
nieuw logo hebben (gemaakt door
Jolanda Haaksman) is ook voor de Griftschool
een nieuw logo ontwikkeld. We zullen dat
binnenkort aan u laten zien. In het nieuwe
logo hebben we wel een element uit ons logo
kunnen verwerken.

Communicatie
Na de kerstvakantie is ons
communicatiesysteem (STEV) verdwenen. Via
Parro ontvangt u nu korte berichten en foto’s
uit de groep. Langere berichten zullen wij u
via de mail sturen. Het is van belang dat u zelf
in de gaten houdt of uw emailadres nog klopt.
Wij willen u vragen om ons te bellen bij
dringende zaken of wanneer uw kind afwezig
is.
U kunt de leerkrachten altijd mailen, maar we
vragen om uw begrip dat mails beantwoord
worden op de werkdagen van de
leerkrachten.

Vraag van groep 1/2
Wanneer ouders hun kinderen na schooltijd
in de bouwhoek laten spelen, mag dat alleen
als het voorzichtig gebeurt en ook weer netjes
opgeruimd wordt.
Wanneer er data in Parro of de Griftinfo staan
schrijf ze meteen in uw agenda.
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Kerst
Het is alweer even geleden, maar we kijken
terug op een mooi kerstfeest op school.
Dankzij onze ouderraad liep het op rolletjes.
In de ochtend waren we met alle kinderen in
de hal en ’s avonds konden we genieten van
al het lekkers door de ouders gemaakt.
Bedankt iedereen die meegewerkt heeft om
dit weer een geslaagde dag te laten zijn!

IJs op de vijver
Zoals ik u woensdag al via Parro heb laten
weten is het ijs op de vijver nog niet
betrouwbaar. Wilt u dit goed met uw kind
bespreken, want wij zien regelmatig kinderen
die toch op het ijs gaan. Begrijpelijk, maar erg
gevaarlijk!

Parkeren voor de school
We willen u vragen om, als u met de auto
komt, niet voor de school te parkeren maar
op het parkeerterrein bij de tennisvereniging.
Dit vragen we u in het belang van de
veiligheid van de kinderen.

Nieuwe en vertrokken leerlingen
Sienna de Jager en Isabel Vos zijn naar de
Merseberch gegaan. Lisanne Langerak gaat
naar de Stuifheuvel. Veel succes op jullie
nieuwe scholen.
In groep 1 zijn gestart Fleur Hardeman en
Desiree Bloemendal. Veel plezier op de
Griftschool!
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Bijzondere data in de komende periode
28 januari 20.00 uur PR groep
5 februari vergadering MR
13 februari Studiedag; alle leerlingen zijn vrij
15 februari Rapport 1
22 februari Groep 1/2 vrij
Griftinfo 7
23 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie
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