Griftinfo 4 , 25 november 2021.
Beste ouders,
Gisteren, woensdag 24 november zou
onze bestuurder, Karen Peters, de
school bezoeken. Helaas kon dit bezoek
niet doorgaan. Maar zij heeft wel online
gesproken met onze leerlingenraad en
een kijkje genomen in het
praktijklokaal. Daar werd een heerlijke
lunch gemaakt door Dennis, Yenthe,
Leonie, Guus, Maarten en Daan. Het
was heerlijk!
Het praktijklokaal is bijna klaar. De
vader van Faye en Suze heeft de
spoelbak aangesloten, super bedankt!
We wachten nog af of er nieuws komt
over de eventuele scholensluiting en we
duimen dat het niet hoeft!
Met vriendelijke groet,
Dorine de Jong

Van de leerlingenraad.
Zoals u misschien al weet is er een
leerlingenraad gekomen.
Daarin zitten: Lynn en Xavi uit groep 8,
Koen en Lynn uit groep 6, Rosalie en
Stijn uit groep 4, Celeste en Yasmina uit
groep 7, Jop en Rebel uit groep 5.
Wij zijn allemaal eerlijk gekozen met
stemmen.
Ongeveer iedere maand komen wij bij
elkaar met juf Dorine of juf Jessica.
Er worden dan verschillende dingen
besproken.
Bijvoorbeeld dingen over het
schoolplein, regels, materialen,
sponsorloop, het kan eigenlijk van alles
zijn.
Op 22 december komen wij weer samen
en vanaf die dag zullen de ideeën
bussen bij beide ingangen hangen. Zo
kunnen alle kinderen met een goed idee
of een vraag dit aan ons laten weten.
Af en toe zullen wij, Yasmina en
Celeste, u een kleine update geven in
de Griftinfo.

Schoolfruit en schoolzuivel
Inmiddels krijgen we drie keer per week
fruit of groente van het EU
schoolfruitprogramma. Met het
schoolzuivelprogramma lukt het nog
niet om de leveringen te organiseren,
dus dat laat nog even op zich wachten.
Vormingsonderwijs
Na de kerstvakantie starten we op de
dinsdag in de groepen 5 t/m 8 met de
lessen vormingsonderwijs. De groepen 5
en 6 krijgen dan een aantal weken HVO
lessen en de groepen 7 en 8 starten met
lessen PCGVO ( christelijk onderwijs).
Daarna wordt dit omgedraaid en later
krijgen de groepen nog les vanuit
Boeddhistische zienswijze en Islamitisch
oogpunt. De lessen worden gegeven
samen met een vakdocent.
Het logo voor dit onderwijs is hieronder
te zien.

Sinterklaas
De school is weer heel mooi in
Sinterklaassfeer. De geur van
pepernoten is in de hele school te
ruiken. We hopen dat we vrijdag een
leuk feest kunnen hebben. De
ouderraad doet haar uiterste best om
dit binnen alle regels te organiseren.
We zijn heel benieuwd!

Oudergesprekken
De komende weken vinden de
oudergesprekken online plaats. We
bespreken met u hoe het gaat en hoe u
vindt dat het gaat met uw kind. De
kinderen van de groepen 3 t/m 8
krijgen de observatielijst van “ZIEN”
mee. Hierin vindt u een observatie van
de sociaal-emotionele ontwikkeling van
uw zoon of dochter.

Bijzondere data in de komende
periode:
30 november: vergadering MR
3 december: Sinterklaasfeest
22 december: Leerlingenraad
23 december: Kerstfeest
23 december: Griftinfo 5
24 december 12 uur tot 10 januari:
Kerstvakantie, alle leerlingen zijn vrij
Week 2: Voorlopige adviezen groep 8
20 januari: vergadering MR
3 februari: Griftinfo 6

