
 

 

 
 
Griftinfo 7, 23 februari 2022. 

 
Beste ouders, 
 
Vrijdag krijgen alle kinderen hun 
rapport. Na de vakantie zijn de 
oudergesprekken over het rapport en 
andere zaken.  
Maar eerst een week vakantie en het 
lijkt erop dat alles weer naar het “oude 
normaal” gaat. Hoe fijn is dat! 
Maandag 7 maart hebben wij een 
studiedag, alle kinderen zijn dan vrij. 
Wij gaan het dan met elkaar hebben 
over de resultaten van de kinderen en 
ons onderwijs; hoe kunnen we dat nog 
beter maken. 
Ik wens iedereen een heerlijke week 
vakantie en hoop u weer te zien op 
dinsdag 8 maart! 
Met vriendelijke groet, 
 
Dorine de Jong 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Schoolontwikkeling 
 
Een aantal ouders heeft het 
vragenformulier ingevuld over de 
schoolontwikkeling. Niet iedereen vindt 
dat de ouders goed op de hoogte 
worden gehouden van de 
schoolontwikkeling. Veel ouders geven 
aan het fijn te vinden dat er een vaste 
rubriek in de Griftinfo komt. Dus bij 
deze! 
Het is sowieso fijn dat na de vakantie u 
weer de school in kunt komen. We 
zullen binnenkort weer een inloopweek 
organiseren, zodat u en mogelijk 
nieuwe ouders de school in bedrijf 
kunnen zien. 
Op dit moment werken wij als team 
vooral aan de resultaten van de 
leerlingen en de achterstanden die zijn 
opgelopen door de Coronaperiode. We 
kijken met elkaar goed naar de 
resultaten en ons onderwijs. Daarnaast 
volgen wij met het team een training 
begrijpend lezen/close reading. Close 
reading wil kijken dat we met de 
kinderen een tekst een aantal keer 
lezen en vragen stellen over de tekst, 
zodat de kinderen een goed tekstbegrip 
krijgen. 
In de volgende Griftinfo zal ik meer 
vertellen over onze aanpak voor meer-
en hoogbegaafde kinderen en ons 
praktijklokaal. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Ouders in school 
 
Vorige week heb ik u in het weekbericht 
verteld hoe we het brengen en halen 
van de kinderen na de vakantie gaan 
organiseren. Alle leerkrachten staan om 
tien voor half negen op het plein. De 
kinderen gaan dan naar hun eigen 
leerkracht en samen lopen de groepen 
naar binnen. U mag eventueel 
meelopen, maar we hebben ook ervaren 
dat de start zoals het nu gaat heel goed 
verloopt. De kinderen in de 
leerlingenraad spraken unaniem uit dat 
zij de start zoals die nu gaat heel fijn 
vinden. Na school lopen de leerkrachten 
mee naar buiten met de kinderen. U 
bent altijd welkom om na school even 
binnen te lopen. Ik kan me voorstellen 
dat iedereen dat fijn vindt! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Bijzondere data in de komende 
periode: 
 
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. 
14 april: Pasen op de Griftschool. 
15 april t/m 18 april: Paasweekend, alle 
leerlingen zijn vrij. 
20 en 21 april: Cito Eindtoets groep 8. 
21 april: Griftinfo 9. 
22 april: Koningsspelen. 
23 april t/m 8 mei: Meivakantie. 


