Griftinfo 1 , 31 augustus 2020.
Beste ouders,
Vandaag zijn we weer gestart na een
warme zomervakantie. Alles is nog niet
bij het oude, maar gelukkig kan de
school weer open. Het was goed om te
zien, dat de kinderen snel hun juf
gevonden hadden. Best spannend als je
voor het eerst weer naar je nieuwe
groep gaat! We hopen dat we langzaam
maar zeker weer naar de oude situatie
kunnen.
Ik wens iedereen namens het team een
fijn schooljaar!
Met vriendelijke groet,
Dorine de Jong

Schoolgids/informatieboekje/
jaarkalender
De schoolgids kunt u vinden op onze
website. De praktische informatie komt
in het informatieboekje 2020-2021. Ik
heb deze echter nog niet gemaakt,
omdat de situatie tot in ieder geval de
herfstvakantie nog anders is door de
maatregelen rondom Corona. Via de
mail zal ik u op de hoogte houden van
de praktische zaken. En vragen mag
natuurlijk altijd!
De papieren jaarkalender is bijna klaar
en deze ontvangt u binnenkort.
Gesprekken op school
Als u een leerkracht of Marijke of mij
wilt spreken , dan is dat mogelijk.
Maakt u hiervoor even een afspraak via
de mail of Parro.

Van de ouderraad
Helpende handjes???
Nieuwe leden gezocht!!
Als ouderraad verzorgen wij de
evenementen op school. Waaronder het
startfeest, sinterklaas, kerst en de
paasviering. Zonder actieve ouders
kunnen deze feesten niet georganiseerd
worden helaas.
Daarom zijn wij op zoek naar ouders die
ons met ingang van het nieuwe
schooljaar zouden willen helpen!!
Naast nieuwe leden zijn wij ook op zoek
naar een nieuwe penningmeester en
secretaris.
Mocht u geïnteresseerd zijn, of meer
informatie willen kunt u contact
opnemen met onze voorzitter Tresja
van Donselaar op het telefoonnummer
0639849538.
Leerlingenraad
Dit schooljaar zullen wij een
leerlingenraad oprichten. De kinderen
kunnen dan meedenken over allerlei
zaken op school. Binnenkort zal ik u
hier meer over vertellen.
Communicatie
In de bijlage onze kwaliteitskaart over
de communicatie met ouders. Hierin
vindt u de belangrijkste afspraken.

Bijzondere data in de komende
periode:
21 september t/m 16-10-2020 :
Omgekeerde oudergesprekken.
25 september: Groep 1/2 vrij.
25 september: Griftinfo 2.
30 september: Opening
Kinderboekenweek.
9 oktober: Afsluiting
Kinderboekenweek.
16 oktober: Griftinfo 3.
19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie

