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Beste ouders, 
 
Het nieuwe jaar is alweer bijna een 
maand oud. Bijna alle groepen zijn druk 
met toetsen en CITO toetsen.  
Op 14 februari komt het eerste rapport 
en daarna de spreekmomenten voor de 
groepen 1 t/m 7. De kinderen van groep 
8 hebben hun voorlopig advies gekregen 
voor het voortgezet onderwijs en de 
rollen voor de afscheidsmusical zijn 
verdeeld. Wist u dat we deze zelf met 
de kinderen maken?  
 
Zoals u weet staken wij niet, maar we 
staan wel achter de staking. Ook wij 
hebben regelmatig te maken met een 
tekort aan leerkrachten/invallers, 
waardoor we al een aantal keer een 
groep naar huis hebben moeten sturen. 
Op 30 januari gaan de scholen van STEV 
met elkaar in gesprek hoe wij hiermee 
om kunnen gaan. 

 
Laten we hopen op een structurele 
oplossing! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dorine de Jong 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Celine 
 
Celine heeft in de kerstvakantie in het 
ziekenhuis gelegen. Gelukkig is zij nu 
weer thuis en ze is langzaam aan het 
opkrabbelen. Voor groep 8 hebben wij 
ondanks het lerarentekort een invaller 
kunnen vinden! Daar zijn wij heel blij 
mee. We kunnen zo de rust voor de 
kinderen in groep 8 bewaren. De 
komende periode zal Celine steeds 
vaker weer op school te vinden zijn. 
 
Groep 1 en 2 
 
Dankzij de inzet van een aantal ouders 
konden wij na de kerstvakantie de 
groepen 1 en 2 splitsen. Daar zijn wij 
erg blij mee. Voor de kinderen is er 
meer rust en ook voor de leerkrachten 
is het een vooruitgang. Juf Gina en juf 
Arine hebben groep 1 onder hun hoede 
genomen. Succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Van de ouderraad 
 
Helpende handjes??? 
 
De Ouderraad van de Griftschool is een 
team van enthousiaste ouders, die 
samen met de leerkrachten, helpen met 
het organiseren van allerlei activiteiten 
voor de leerlingen. Denk hierbij aan het 
traditionele Paaseieren zoeken met alle 
klassen bij het Henschotermeer, de 
Sinterklaasviering, het Kerstfeest, de 
Koningsspelen en nog vele andere 
activiteiten rondom de school, zoals 
onder andere de Avondvierdaagse. 
Allemaal leuke activiteiten om te 
organiseren vanuit een team waar we 
elkaar helpen met de voorbereidingen 
en op de dag van de activiteit zelf. 
 
Graag zouden wij ons team verder 
uitbreiden. Wij zijn  op zoek naar 
ouders die zich bij het team aan willen 
sluiten. Met ingang van het nieuwe 
schooljaar is het tevens zo dat er een 
nieuwe secretaris en penningmeester 
gekozen moet worden en zijn wij 
dringend opzoek naar mensen die deze 
functie in willen nemen. Mocht je de 
ouderraad willen versterken en/of 
penningmeester of secretaris willen 
worden neem dan contact op met: 
Tresja (moeder Levi groep 4 en Zoë 
groep 2) voorzitter ouderraad 
0639849538 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Studiedag 5 februari 
 
Op woensdag 5 februari hebben wij 
met het team een studiedag. In de 
ochtend zijn wij dan met Michel 
Freriks van de CBE Group bezig aan 
ons systeem van kwaliteitskaarten 
Enigma. In deze kaarten beschrijven 
wij alle procedures en ambities van de 
Griftschool. Deze kaarten zijn 
verhelderend en duidelijk.  
Daarna gaan de leerkrachten met 
elkaar in gesprek in hun professionele 
leergemeenschap over de verbetering 
van het onderwijs. Het is altijd goed 
om zo met elkaar een dag bezig te 
zijn met de inhoud en kwaliteit van 
ons onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Formatie 2020-2021 
 
Het lijkt vroeg, maar de eerste 
gesprekken met ons bestuur over de 
formatie van het nieuwe schooljaar 
zijn al geweest. Zodra ik hier meer 
over weet laat ik u dat weten! 
 
 
  
 
 



 

 

 
 
Bijzondere data in de komende 
periode: 
 
4 februari, 20.00 uur: vergadering PR 
groep. 
5 februari: Studiedag, alle leerlingen 
zijn vrij. 
 
14 februari: Rapport 1. 
 
18 februari 19.30 uur: vergadering MR. 
 
21 februari: Groep 1/2 vrij. 
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24 t/m 28 februari: Voorjaarsvakantie. 
 


