
 

 

 
 

Griftinfo 3 , 14 oktober 2021. 

 
Beste ouders, 
 
Wat was het een feest vorige week in 
de Efteling! Een prachtig gezicht; 4 
bussen achter elkaar. In het park was 
het wel druk, maar de kinderen (en 
volwassenen) hebben genoten. 
Nu nog even en dan hebben we een 
week vakantie. Even niks, uitwaaien en 
uitrusten. Na de herfstvakantie gaan we 
er weer tegenaan. 
 
Ik wens iedereen alvast een fijne 
vakantie! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dorine de Jong 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Even voorstellen. 
 

 
Ik ben meester Enno in opleiding 😊. 
Vanaf september loop ik stage in groep 
5. Wat een leuke kinderen en wat een 
fijne klas! Na jaren in een groot bedrijf 
te hebben gewerkt (HR/personeelswerk) 
kreeg ik de prachtkans om de stap naar 
leraar te maken. Een beste uitdaging, 
veel te leren! Ik heb drie 
studerende/werkende kinderen, en 
woon in Leusden Zuid. Mijn hobby’s zijn 
vooral buiten: Bergwandelen, 
bergbeklimmen, kamperen en 
hardlopen. Vandaar de vakantiefoto 
waar ik onder leiding van mijn zoon een 
bergtop beklim.  

Ik ben Lara 
Broeder en ik kom uit Woudenberg. 
Ik doe de opleiding onderwijsassistent 
op ROC midden Nederland. In mijn 
eerste jaar heb ik al eerder 
stagegelopen bij de Griftschool. Mijn 
stage vond ik toen heel fijn, dus ben ik 
weer teruggekomen om nog een jaar 
stage te lopen. Ik loop nu stage in groep 
7. Ik vind het erg leuk om te sporten en 
gezellig met vriendinnen af te spreken.  



 

 

 
Hallo, mijn naam is Lotte Ruiter en ik 
ben een student van de hogeschool 
Utrecht in Amersfoort. Ik ben 19 jaar. 
Momenteel zit ik in mijn 3e jaar van 
een opleiding 
HBO vaktherapie beeldend (creatieve 
therapie). Thuis ben ik vaak creatief 
bezig met tekenen en schilderen. Voor 
mijn opleiding doe ik dit jaar een 
minor. Hier ben ik namelijk iets eerder 
mee begonnen. De minor die ik 
momenteel volg, heet ‘spelen, een 
serieuze zaak’. Mijn minor is gericht op 
het helpen van kinderen binnen hun 
ontwikkeling in spel. Ik leer om beter 
kinderen te begeleiden, zodat ze tot 
spelen kunnen komen. Verder leer ik 
spel bij kinderen in te zetten voor hun 
taalontwikkeling of sociale 
ontwikkeling. Voor deze minor loop ik 
nu een half jaar stage (tot eind 
januari), bij de Griftschool in groep 1. 
Ik ga hier het komende half jaar denk ik 
veel leren!  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mijn naam is 
Marloes Swaab. Ik ben getrouwd en 
samen met mijn man, mijn zoon (van 
15) en dochter (van 10) woon ik in 
Leusden.       Langere tijd heb ik 
gewerkt in de kinderopvang maar was 
toe aan een nieuwe uitdaging. Daarom 
ben ik begin dit jaar begonnen aan de 
opleiding voor onderwijsassistent. Vanaf 
begin dit schooljaar loop ik mee in 
groep 3 bij juf Anneke. Daar help ik 
mee in de klas en begeleid kinderen die 
wat extra hulp en ondersteuning nodig 
hebben. Ik ben er elke woensdag en 
donderdag en hoop dit schooljaar veel 
te leren.  
 
Hoi iedereen van 
de Griftschool! Ik ben Vincent 
en ben 30 jaar. Ik zit in het eerste jaar 
van de PABO 
loop stage in groep 8 In mijn vrije tijd  
speel ik graag tennis en ik houd van  
muziek.   
Mijn eerste stageperiode eindigt aan  
het begin van het  
tweede semester, daarna de onderbouw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hallo! Ik ben Mika 
en ik ben 21 jaar. Momenteel doe ik de 
minor Orientatie op het basisonderwijs 
om te kijken of de 
PABO wat voor mij is, zelf zit ik in mijn 
laatste jaar van de 
HBO Ecologische Pedagogiek in 
Amersfoort. Ik woon in Leersum met  
mijn oma en mijn hondje, 
en ik rijd op de manege in Woudenberg. 
Verder ben ik graag bezig met korte  
verhalen schrijven in samenwerking met
 vrienden, sporten en ben ik een  
gelukkig  huismusje.  
 

 
 
Leerlingenraad 
 
We zijn druk bezig met het oprichten 
van een leerlingenraad. De kinderen 
krijgen daar deze week informatie over. 
Vanuit de groepen 4 tot en met 8 
worden per groep 2 leerlingen gekozen. 
De leerlingenraad zal ook in de groepen 
1 tot en met 3 uitleggen wat zij doen en 
of de kinderen uit de onderbouw nog 
ideeën en/of vragen hebben, die 
besproken moeten worden. 
De leerlingenraad komt zo’n 5/6 keer 
per jaar bij elkaar samen met mij en/of 
een leerkracht. 
 
 
 
 



 

 

Schoolfruit en schoolzuivel 
 
Binnenkort krijgen we van de Europese 
Unie weer schoolfruit en dit jaar voor 
het eerst ook schoolzuivel.  
Misschien is het ook goed om eens na te 
denken over welke keuzes u maakt op 
de niet-fruitdagen. Een ouder maakte 
me hierop attent. Ik zou graag uw 
mening hierover willen horen. 
Daarnaast zal ik dit ook voorleggen aan 
de leerlingenraad. 
 
Ouderavond vormingsonderwijs 
 
Woensdag 27 oktober is de ouderavond 
over de nieuwe vorm van het 
vormingsonderwijs. De vakdocenten 
zullen daar ook bij aanwezig zijn. Vanaf 
januari zullen de lessen in de groepen 5 
tot en met 8 gegeven worden.  
Wilt u via Parro aangeven of u wel of 
niet aanwezig bent? We kunnen dan 
kijken of de ruimte groot genoeg is voor 
het aantal ouders. 
In de agenda hieronder staat de link 
naar meer informatie.  



 

 

Kinderboekenweek 
 
Tijdens de kinderboekenweek hebben 
we in alle groepen aandacht besteed 
aan verschillende beroepen. Zo was de 
politie op school en kwamen ouders 
vertellen over hun beroep. Dit was erg 
leuk en leerzaam voor de kinderen. Op 
vrijdag 15 oktober sluiten we af met 
een boekenruilmarkt. Via Parro heeft u 
hierover informatie gekregen. 
 

 
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: 
 
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. 
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