
 

 

 
 
Griftinfo 1 , 30 augustus 2021. 

 
Beste ouders, 
 
We zijn weer gestart! Na een heerlijke 
zomervakantie konden we alle kinderen 
weer begroeten. Het viel niet mee voor 
sommige kinderen. Vooral voor de 
nieuwe kinderen in groep 1 was het 
even wennen. Gelukkig hebben ze hun 
plekje gevonden en na een knuffel van 
de juf zijn ze nu heerlijk aan het 
spelen. We hopen op een goed en 
vooral “gewoon” schooljaar! Er staan 
veel leuke activiteiten op het 
programma, dus laten we hopen dat het 
allemaal weer door kan gaan. Ik zal u 
wekelijks weer een weekbericht sturen 
en 1 keer in de maand de Griftinfo. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dorine de Jong 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nationaal Plan Onderwijs 
 
Zoals ik u al eerder heb verteld, hebben 
wij van de overheid veel middelen 
gekregen de komende 2 schooljaren om 
de achterstanden, opgelopen door de 
lock-downs, in te lopen. Het ministerie 
heeft een menukaart opgesteld, waarin 
beschreven staat waar we het geld voor 
mogen gebruiken. Wij hebben daarvoor 
een plan geschreven en een aantal 
zaken zijn ook toegekend: 
 

• Op 4 ochtenden kunnen wij 
kinderen extra ondersteuning 
geven. Dicky zal dit gaan doen op 
de dinsdagochtend voor de 
groepen 1 en 2. Arine is er op 
woensdagochtend voor de groepen 
3, 4 en 5. Jessica is er op 
woensdagochtend voor de groepen 
6, 7 en 8. Nienke zal, net als vorig 
schooljaar, zich bezig houden met 
de leerlingen die meer 
aankunnen. 

• Celine gaat een opleiding doen 
voor “Rots en Water”. Zij kan 
hierna groepen begeleiden. Rots 
en Water is een training, die erop 
gericht is om kinderen 
weerbaarder te maken. 

• In de groepen 4 t/m 8 zal een 
vakdocent een keer per week een 
les muziek geven en de 
leerkrachten begeleiden in het 
geven van muzieklessen. 

• Het team gaat twee trainingen 
volgen: Wij hebben gezien dat de 
resultaten begrijpend lezen 
minder zijn geworden. Samen met 
Academica volgen wij een training 
“Effectief leesonerwijs”om de 
resultaten te verbeteren. 



 

 

Wij volgen ook bij Academica een 
training Formatief handelen en 
leerdoelgericht werken. Deze 
training is erop gericht om de 
kinderen nog beter bij het 
onderwijs en bij hun leerdoelen te 
betrekken. 
De eerste trainingsdag hebben wij 
al achter de rug en met de 
uitkomst gaan we direct aan de 
slag. 

We zijn heel enthousiast met deze 
ontwikkelingen. Ik zal u op de hoogte 
houden van het verloop van alle acties. 
 
Nieuwe collega’s 
 
Zoals u weet is in groep 5 Janneke van 
der Valk gestart op de donderdag en 
vrijdag.  
Verder hebben wij Paul van Harten 
aangesteld voor 2 dagen per week. Paul 
is zij-instromer. Hij gaat zich de 
komende periode oriënteren op het 
beroep van leerkracht en mogelijk de 
opleiding gaan doen. Paul zal 
ondersteunen bij allerlei activiteiten. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Schooltuin en praktijklokaal 
 
In de vakantie is de schooltuin 
onderhouden door een aantal ouders. 
Heel erg bedankt hiervoor! Er is al flink 
wat geoogst! We zullen verder met de 
tuin aan de slag gaan.  
In het praktijklokaal staan de 
werkbanken klaar. De komende periode 
gaan we het verder inrichten. 
 
Afscheid Els van der Jagt 
 
Morgen is de laatste werkdag van Els 
van der Jagt. Els heeft heel lang op de 
Griftschool gewerkt en heeft besloten 
nu met pensioen te gaan. Wij gaan haar 
heel erg missen! Op vrijdag 17 
september nemen we afscheid van haar. 
’s Ochtends met de kinderen en ’s 
avonds met de collega’s.  
 

 
 
 
GVO en HVO 
 
Na de kerstvakantie gaan wij starten 
met een pilot voor het 
levensbeschouwelijk onderwijs. Tot nu 
toe konden de kinderen vanaf groep 3 
een keuze maken of ze de lessen GVO 
of HVO wilden volgen.  



 

 

Nu gaan we vanaf groep 5 de lessen 
klassikaal aanbieden samen met een 
vakdocent. Een aantal weken zullen de 
lessen dan gegeven door een vakdocent 
GVO, HVO en IVO (Islamitisch 
vormingsonderwijs). Er wordt gewerkt 
met thema’s, waarbij het er vooral om 
gaat dat kinderen zien hoe vanuit de 
verschillende overtuigingen aangekeken 
wordt tegen thema’s als feesten, kerst, 
vriendschap. enz.In het najaar zullen 
wij een ouderavond organiseren om 
meer uitleg te geven en de docenten 
aan u voor te stellen. 
 

 
 
Bijzondere data in de komende 
periode: 
 
30 augustus: Informatieavond groep 
2/3. 
13 september: Informatieavond groep 1. 
14 september: Informatieavond groep 8. 
17 september: Afscheid Els. 
21 september: Studiedag, alle 
leerlingen zijn vrij. 
20 september t/m 8 oktober: 
omgekeerde oudergesprekken. 
23 september: Griftinfo 2. 
6 oktober: Opening kinderboekenweek. 
14 oktober: Griftinfo 3. 
18 t/m 22 oktober : Herfstvakantie. 
 


