
 

 

 
 
Griftinfo 2 , 23 september 2021. 

 
Beste ouders, 
 
De eerste weken van het schooljaar 
zitten er op. En wat is er veel gebeurd! 
Iedereen heeft zijn of haar plekje weer 
gevonden en gelukkig hebben we niet te 
maken gehad met lock-downs, 
quarantaine enz. Laten we hopen dat 
dit zo blijft! 
De komende weken staan er nog leuke 
activiteiten op het programma en dan is 
het alweer bijna herfstvakantie. In deze 
Griftinfo meer over alle activiteiten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dorine de Jong 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Afscheid Els van der Jagt 
 
Vrijdag heeft Els van der Jagt afscheid 
genomen van de Griftschool. Els heeft 
meer dan 25 jaar op de Griftschool 
gewerkt. Ze stond vooral voor de 
groepen 1 t/m 4. Els was voor ons een 
fijne collega, die het voortouw nam bij 
alle kunst- en cultuuractiviteiten. 
Vrijdagochtend deden alle groepen een 
optreden voor Els en aan het eind van 
de ochtend zongen we haar toe met de 
hele school. Nienke Haacke en Janneke 
van der Valk hadden een mooi lied 
gemaakt. Els had zelf ook een lied 
gemaakt voor ons en dat zong ze tijdens 
haar afscheid. Er vielen mooie, 
ontroerende woorden en Els had voor 
alle kinderen persoonlijke aandacht. Zo 
kennen we Els ook. ’s Avonds hebben 
we met het team afscheid genomen. Na 
afloop ging Els voldaan, vol emoties en 
beladen met cadeaus, brieven en 
bloemen naar huis. Bedankt Els voor 
alles wat je voor de Griftschool hebt 
gedaan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Schooltuin en praktijklokaal 
 
Het praktijklokaal beging steeds meer 
vorm te krijgen. Van de subsidie “Jong 
Leren Eten” hebben we heel veel 
keukenspullen aangeschaft. Groep 7 
heeft hier maandag al dankbaar gebruik 
van gemaakt! Zij hebben van de 
courgettes uit de schooltuin een 
heerlijke courgettesoep gemaakt. We 
hopen dat het lokaal voor de 
herfstvakantie helemaal klaar is. 
 

 
 
Ouders in school 
 
Er komen steeds meer versoepelingen, 
gelukkig. Daardoor kunnen we de 
omgekeerde oudergesprekken weer 
“live” voeren. Wij ervaren het brengen 
’s morgens als zeer prettig en rustig 
voor de kinderen. Dit willen we dan ook 
voorlopig zo blijven doen; dus alle 
leerkrachten staan op het plein om 10 
voor half 9 om de kinderen op te 
vangen. Daarnaast gaan we natuurlijk 
kijken op welke momenten ouders wel 
weer in school kunnen komen. We 
denken bijvoorbeeld aan 
inloopmomenten.  
 
 



 

 

De Efteling 
 
Op dinsdag 5 oktober gaan we met alle 
kinderen naar de Efteling.  
Volgende week ontvangt u een brief 
met de laatste bijzonderheden. We 
hebben er heel veel zin in! 
 
Kinderboekenweek 
 
Het thema van de Kinderboekenweek is 
: “Worden wat je wil.”  Op woensdag 6 
oktober openen we de week en daarna 
zullen alle groepen aandacht besteden 
aan dit thema. Voor de herfstvakantie 
sluiten we af, hopelijk met alle 
kinderen in de hal! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vacature  
 
Ons bestuur is op zoek naar een 
voorzitter voor de GMR. Heeft u 
interesse neemt u dan contact op met 
STEV. 
 

 
 
Muzieklessen 
 
Na de herfstvakantie krijgen de 
kinderen van de groepen 4 t/m 8 een 
keer per week muziekles van een 
vakdocent muziek.Kunst en Cultuur 
staan bij de Griftschool hoog in het 
vaandel naast goed onderwijs in de 
kernvakken. We hopen dat het 
muziekonderwijs hiermee weer een 
extra impuls krijgt! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Bijzondere data in de komende 
periode: 
 
20 september t/m 8 oktober: 
omgekeerde oudergesprekken. 
23 september: Griftinfo 2. 
23 september: Vergadering MR. 
5 oktober: Schoolreis Efteling. 
6 oktober: Opening kinderboekenweek. 
8 oktober: Groep 1 en 2 vrij. 
14 oktober: Griftinfo 3. 
18 t/m 22 oktober : Herfstvakantie. 
27 oktober: Ouderavond over het 
vormingsonderwijs. 
In deze link meer info: 
https://sway.office.com/cRJGXt8rGxvs
cY0v?ref=email  
4 november: Studiedag, alle leerlingen 
zijn vrij. 
12 november: Groep 1 en 2 vrij. 
17 november: Studiedag, alle leerlingen 
zijn vrij. 
 

https://sway.office.com/cRJGXt8rGxvscY0v?ref=email
https://sway.office.com/cRJGXt8rGxvscY0v?ref=email

