
 

 

 
 
Griftinfo 8, 31 maart 2022. 

 
Beste ouders, 
 
Wat was het een geweldige dag, 
donderdag 24 maart. Alle scholen 
hadden een actiedag voor Oekraïne. Het 
doel was om geld in te zamelen voor de 
gezinnen uit Oekraïne, die in 
Woudenberg verblijven. Wij zijn gestart 
met de sponsorloop. Daarna was er een 
gezellige markt met tussendoor 
muziekoptredens. Het was ook heel fijn 
om gewoon weer eens samen met 
ouders en grootouders te zijn.  
Maandag zullen we namens de 5 scholen 
de cheque aanbieden aan het platform 
voor Oekraïne. Op dit moment weet ik 
nog niet het exacte bedrag, maar ik 
weet wel dat we een heel mooi bedrag 
kunnen gaan aanbieden! Namens alle 
gezinnen uit Oekraïne wil ik u hier heel 
erg voor bedanken!  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dorine de Jong 
 

 
 
 



 

 

 
 
Schoolontwikkeling 
 
Op donderdagochtend is Nienke Haacke 
ambulant. Zij houdt zich dan bezig met 
de kinderen die meer uitdaging nodig 
hebben. Zij bespreekt dan met de 
betreffende kinderen wat zij nodig 
hebben. Ze doet dit in overleg met de 
groepsleerkracht. Het volgend 
schooljaar gaan we ook de 
samenwerking zoeken met de andere 
scholen met het doel om expertise te 
delen en kinderen met elkaar in contact 
te brengen. 
Ons praktijklokaal wordt regelmatig 
gebruikt, vooral om te koken en te 
bakken. We willen nog steeds graag dat 
het lokaal door een kozijn wordt 
afgesloten. We willen het lokaal steeds 
intensiever gaan gebruiken, zowel voor 
kookactiviteiten als handenarbeid 
opdrachten. 
 
Avondvierdaagse 
Van 14 tot en met 17 juni is de 
Avondvierdaagse.  
U kunt zich op 6 en 8 april tussen 
kwart over 8 en half 9 inschrijven bij 
de Ouderraad. Zij zijn dan aanwezig in 
de hal van de school. 
 

 



 

 

 
 
Leerlingenraad 
 
De leerlingenraad komt regelmatig bij 
elkaar. Zo hebben zij actief 
meegedacht over de actie dag voor 
Oekraïne en denken en praten ze mee 
over alles wat in de school speelt. 
Gisteren hebben ze gesproken met 
onze bestuurder, Karen Peters. Zij 
heeft onze school bezocht en de 
leerlingenraad heeft haar verteld over 
het reilen en zeilen in de school. 
Op 12 april gaan de kinderen uit de 
leerlingenraad van groep 6, 7 en 8 
met de andere leerling raden van  
onze stichting naar het ministerie van 
Onderwijs in  Den Haag. Met elkaar 
gaan ze daar in gesprek over 
democratie en diversiteit in het 
onderwijs en ze krijgen een 
rondleiding. Aan het eind van de dag 
maken ze met elkaar een speech, die 
ze aan elkaar presenteren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pasen 
 
Wat fijn dat we na twee jaar weer 
“ouderwets” Pasen kunnen vieren. 
We gaan weer met de hele school 
paaseitjes zoeken, nu in de Treek. 
De groepen 1 tot en met 4 gaan met 
de auto, de overige groepen gaan op 
de fiets. We hebben voldoende 
aanmeldingen om te rijden, dank 
hiervoor! 
Na het paaseitjes zoeken sluiten we af 
met een heerlijke brunch. U kunt bij 
de groep van uw kind noteren wat u 
gaat maken. 
Om 14 uur is iedereen vrij om te gaan 
genieten van een lang Paasweekend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Bijzondere data in de komende 
periode: 
 
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. 


