Griftinfo 3 , 22 november 2019.
Beste ouders,
Sinterklaas is weer in het land en dat is
te zien in school! Prachtig hoe de school
weer in Sinterklaassfeer is gebracht.
Bedankt ouderraad!
Op 5 december vieren we met elkaar
het Sinterklaasfeest en we gaan daarna
direct door naar de kerst. Een drukke,
maar leuke periode!
Geweldig was ook mijn jubileum op
1 november! Ik heb genoten van alle
liedjes, toneelstukjes, cadeautjes en
lieve woorden. Nogmaals iedereen heel
erg bedankt!
Met vriendelijke groet,
Dorine de Jong

Angela
Angela is begin dit schooljaar gestart
met de opleiding tot intern begeleider.
Op de Regenboog in Voorthuizen was
een vacature voor een intern begeleider
en zij heeft die uitdaging aangenomen.
Na ruim 15 jaar op de Griftschool heeft
ze nu de overstap gemaakt. Op
donderdagmiddag 12 december nemen
wij met de kinderen en het team
afscheid van haar. Bedankt Angela!
Schoolfruit!
Iedere week ontvangen wij weer
schoolfruit. Zoals u gemerkt heeft zal
ik in het weekbericht aangeven welk
fruit er komt in de komende week.
Wanneer uw zoon of dochter het fruit
of de groente echt niet lust of het niet
verdraagt mag u uw kind een ander
stuk fruit of groente meegeven.
Medische gegevens
Denkt u eraan dat u medische
gegevens, zoals allergieën , aan ons
doorgeeft via het ouderportaal?

Groep 1-2
Onze groep 1-2 is gegroeid tot
inmiddels 30 kinderen en na de
kerstvakantie zullen er nog meer
kleuters instromen. Ons bestuur heeft
als norm dat we bij een aantal van 35
mogen splitsen. We merkten echter
dat de groep best druk en vol werd.
Mede door een brief die de ouders van
groep 1-2 hebben gestuurd gaan we
nu toch met ingang van maandag een
extra leerkracht inzetten op
4 ochtenden. Daarnaast start vanaf 27
november een stagiaire, Amber, die al
eerder bij ons stage heeft gelopen.
Wij zij erg blij met deze oplossing en
we wensen Gina en Amber veel succes
bij ons op school!
Oproep van Dicky:




wie heeft er versiering voor de
kerststukjes die in december weer
gemaakt wordt? Denk aan: roodwitte paddenstoeltjes,
kerstslingers voor de kerstboom,
dennenappels etc.
Gezocht voor eventuele
ongelukjes: Leggings voor meisjes
van 4 t/m 7 jaar. Joggingbroeken
voor jongens van 4 t/m 7 jaar.
Truien voor meisjes/jongens van 4
t/m 7 jaar (2e hands, schoon en
netjes).

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.

Nieuw op school
In groep 1 zijn gestart Nick , Feline
en Caithlyn .
Veel plezier bij ons op school!

Bijzondere data in de komende
periode:
27 november: Groep 5 tot en met 8
gaan musea bezoeken in Amsterdam.
5 december: Sinterklaas.
6 december: groep 1/2 vrij.
10 december 14.45 uur: spreekuur
sociaal team in school.
19 december: Kerstfeest.
20 december: Griftinfo 5
20 december 11.45 uur: Kerstvakantie
tot 6 januari.

