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Beste ouders, 
 
Morgen begint de herfstvakantie. Even 
een weekje bijkomen van het harde 
werken. 
 In de school is het al goed te zien dat 
het herfst is. De moeder en oma van 
Ruben hebben de school weer prachtig 
aangekleed. Bedankt hiervoor. Opa en 
oma van Zanten hebben voor ons een 
heel mooi nieuw aquarium ingericht. 
Super! De vader en moeder van Xienna 
hebben het voor ons opgehaald. Ook 
jullie heel erg bedankt! 
 
Ik wens iedereen een fijne 
herfstvakantie! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Dorine de Jong 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Jobine 
 
Op 9 oktober hebben wij afscheid 
genomen van onze collega Jobine. 
Jobine is twee jaar ziek geweest. Zij 
heft ruim 30 jaar op de Griftschool 
gewerkt. De crematie werd druk 
bezocht en er was mooie muziek en 
ontroerende toespraken. Wij zullen 
Jobine nooit vergeten en we gaan haar 
heel erg missen. 
 

 
 
Schoolfruit! 
 
Voor de derde keer zijn we weer 
ingeloot voor het EU 
Schoolfruitprogramma! Dat betekent 
dat we vanaf 29 oktober 20 weken lang 
3 keer per week, op woensdag, 
donderdag en vrijdag, fruit of groente 
aan alle kinderen kunnen uitdelen. U 
hoeft dan dus zelf niets mee te geven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Opvoeden met lef 
 
U heeft van mij een flyer ontvangen 
over de thema avonden die worden 
georganiseerd door de gemeente samen 
met het sociaal team over het thema: 
“Opvoeden met lef”. Op 4 november is 
een avond hier op school. U bent 
welkom, maar u kunt ook aansluiten bij 
de avonden op een van de andere 
scholen. 
 
 
Open week 
 
Van 7 tot en met 11 oktober stond de 
school open voor ouders, grootouders, 
nieuwe ouders en andere 
belangstellenden. We hebben veel 
aanloop gehad van nieuwe en huidige 
ouders. In het voorjaar zullen wij weer 
een open week organiseren. 
 
Mad Science  
 
In januari zal Mad Science weer een 
techniekshow geven in de hal van de 
school voor de kinderen uit de groepen 
3 tot en met 8. Daarna kunnen kinderen 
zich aanmelden voor de techniek 
workshops, die na schooltijd worden 
gegeven. Ik zal u later meer informatie 
geven. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Studiedagen 
 
Woensdag 16 oktober hadden wij onze 
eerste studiedag. In de ochtend zijn wij 
bezig geweest met Enigma, een systeem 
met kwaliteitskaarten. Op deze kaarten 
worden alle procedures, werkwijzen in 
de school beschreven. Er is bijvoorbeeld 
een kaart over de procedure van 
verwijzing naar het Voortgezet 
Onderwijs. De ouders van groep 8 
hebben deze al ontvangen. Zo komen er 
ook kaarten over de diverse vakken, de 
rapporten de gesprekscyclus enz. 
Kaarten die voor u van belang zijn 
zullen we u toesturen.  
In de middag hebben de leerkrachten 
samengewerkt aan de verbetering van 
het onderwijs in de Professionele 
Leergemeenschappen. Verder gaan zij 
samen lessen voorbereiden en bij elkaar 
deze lessen observeren. Dit alles met 
als doel ons onderwijs verder te 
verbeteren. 
 
Op 6 november is er een studiedag van 
de stichting. Ook daar gaan we het 
hebben over de kwaliteit van ons 
onderwijs. Deze dag valt samen met de 
nationale stakingsdag in het 
basisonderwijs. Ons team gaat niet 
staken, dus wij zullen bij de studiedag 
aanwezig zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Kinderboekenweek 
 
Op vrijdag 11 oktober hebben we de 
kinderboekenweek afgesloten met 
presentaties van alle groepen. Dit liep 
uiteen van liedjes tot presentaties over 
verschillende landen. Het was een leuke 
ochtend in de hal van de school! 
 
 
PR groep (herhaalde oproep) 
 
Bart Koop heeft na jaren zich ingezet te 
hebben voor de PR groep zijn taak 
neergelegd.Heel erg bedankt, Bart! Dat 
betekent dat wij dringend op zoek zijn 
naar een nieuw lid. Liefst iemand die 
thuis is in social media en natuurlijk 
zich in wil zetten voor de PR van de 
school. Wie o wie sluit zich bij ons aan ? 
Dinsdag 29 oktober om 19.30 uur komen 
we weer bij elkaar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
Bijzondere data in de komende 
periode: 
 
21 t/m 25 oktober: Herfstvakantie 
28 oktober : Fietscontrole groep 6,7 en 
8 
29 oktober, 19.30 uur: PR groep 
4 november: “Opvoeden met lef”. 
6 november: Studiedag, alle leerlingen 
zijn vrij 
12 november vanaf 14.45 uur: Sociaal 
Team in school aanwezig. 
18-22 november: Oudergesprekken. 
22 november: Griftinfo 4/ 
27 november: Groep 5 tot en met 8 
gaan musea bezoeken in Amsterdam. 
 


