Griftinfo 6, 4 februari 2022.
Beste ouders,
Wat een vreemde periode hebben we
achter de rug. Veel besmettingen zowel
bij leerkrachten als kinderen. Gelukkig
hebben we alles zo goed mogelijk op
kunnen lossen. We hopen, dat we het
ergste achter de rug hebben en ons
weer kunnen richten op alle mooie
zaken in de school.
In de groepen worden de CITO toetsen
afgenomen. Dat geeft ons weer goed
inzicht in waar de kinderen staan en
waar we samen aan gaan werken.
Op 25 februari ontvangen alle kinderen
hun rapport met daarbij een overzicht
van de CITO toetsen.
De kinderen van groep 8 zijn bezig om
een geschikte school voor Voortgezet
Onderwijs te zoeken en zich in te
schrijven. En we zijn gestart met de
voorbereidingen voor de
afscheidsmusical. Kortom, genoeg te
doen en genoeg mooie dingen om mee
bezig te zijn !
Met vriendelijke groet,
Dorine de Jong

STEVIG
STEVig, leer wat jouw plek in de wereld
kan zijn. Het STEV-onderwijsprogramma
voor Identiteit en Groei voor
wereldburgers in de dop
Waarom STEVig?
STEVig stimuleert de leerlingen met
verhalen, vaardigheden en ideeën om
creatief na te denken, hun eigen
afwegingen te maken, een eigen mening
te formuleren en antwoorden te vinden
bij levensvragen. Door STEVig
ontwikkelen leerlingen hun identiteit en
leren ze samen te leven met anderen en
verschillende waarden.
Wat is STEVig?
Binnen de STEVig lessen werken
vakleerkrachten uit verschillende
levensbeschouwelijke stromingen nauw
met elkaar samen vanuit 12 verschillende
thema's. De groepsleerkrachten sluiten in
hun eigen lessen aan bij deze thema’s en
voeren hier levensbeschouwelijke en
filosofische gesprekken over in de klas
met de leerlingen. Zo zorgen zij voor de
verbinding:
· met de leefwereld van de leerlingen
· met de andere vakgebieden op de
basisschool.
· met de actualiteit in de samenleving

Alle leerlingen vanaf groep 5 krijgen dit
mooie aanbod vanaf 8 februari. Mocht u
als ouder hier bezwaar tegen hebben,
dan kunt u hier contact over opnemen
met de schoolleider.
Bij deze Griftinfo ontvangt u ook de
flyer.

Schoolzuivel
Vanaf deze week ontvangen wij voor
alle kinderen Schoolzuivel. Meestal is
dit karnemelk en melk en af en toe ook
yoghurt. We bieden dit de kinderen, die
dit willen, tijdens de lunch aan. Zou u
uw zoon of dochter een beker mee
willen geven?

Vragenlijst over de schoolontwikkeling
Vorige week heb ik u een
vragenformulier gestuurd over de
schoolontwikkeling. Een aantal ouders
heeft dit formulier ingevuld, dank
daarvoor! Ik hoop op nog meer
inzendingen, zodat we een goed beeld
kunnen vormen.

Bijzondere data in de komende
periode:
4 februari: Griftinfo 6.
18 februari: Groep 1 en 2 vrij.
23 februari : Griftinfo 7.
25 februari: Rapport 1.
26 februari t/m 6 maart:
Voorjaarsvakantie.
7 maart: Studiedag, alle leerlingen zijn
vrij.
14 maart: Schoolfotograaf.
18 maart: Groep 1 en 2 vrij.
25 maart: Studiedag, alle leerlingen zijn
vrij.
31 maart: Griftinfo 8.

