
 

 

 
 
Griftinfo 1, 19 augustus 2022. 

 
Beste ouders, 
 
Ik hoop dat u allemaal heeft genoten 
van een heerlijke, warme 
zomervakantie! 
Het team van de Griftschool heeft de 
afgelopen week hard gewerkt om de 
school weer startklaar te maken. De 
tafels en stoelen staan weer op hun 
plek, de spullen liggen klaar en we 
hebben er  zin in! 
Maandag starten we  om half 9. De 
leerkrachten staan net als vorig jaar om 
10 voor half 9 op de vaste plekken op 
het plein en vangen de kinderen op. 
Samen lopen ze dan naar binnen. 
Natuurlijk bent u welkom om een kijkje 
te nemen. 
We hopen dat het een mooi schooljaar 
gaat worden! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dorine de Jong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Schoolontwikkeling 
 
Komend schooljaar gaan we aan de slag 
met het bevorderen van leesplezier. We 
hebben een mooie subsidie gekregen, 
waarmee we aan de slag gaan. De 
eerste stap is de schoolbibliotheek. In 
de ruimte bij groep 3 en 4 wordt deze 
bieb op dit moment ingericht. Verder 
gaan we werken met een nieuwe 
methode voor lezen: Blink lezen. Er 
zullen ook allerlei activiteiten 
georganiseerd worden om het 
leesplezier te bevorderen. Marijke 
Morren en Angelique Bakker gaan 
hiermee aan de slag.  
 
STEVIG, vormingsonderwijs 
 
Vanaf dinsdag 30 augustus krijgen de 
groepen 3 t/m 8 elke week een les 
vormingsonderwijs , gegeven door 
vakleerkrachten. Dit project, STEVIG, is 
vorig jaar al gegeven aan de groepen 5 
t/m 8. De kinderen komen in aanraking 
met verschillende denominaties. In de 
bijlage hierover meer informatie en een 
ouderbrief. 
 
 
Jaarkalender 
 
In de bijlage nog een keer de 
jaarkalender. Op de eerdere versie 
stond de kerstviering op 23 december, 
maar deze is op 22 december. De mooie 
papieren jaarkalender komt binnenkort.   
 
 
 
 



 

 

 
 
Lunch 
 
De groepen 1 t/4 hebben lunchpauze 
van 12 uur tot 12.30 uur. Zij spelen dan 
buiten en eten hun lunch onder 
begeleiding van de overblijfouders. De 
groepen 5 t/m 8 hebben pauze van 
12.30 uur tot 13 uur. De 
overblijfkrachten krijgen hiervoor een 
kleine vergoeding, waarvoor wij u 
binnenkort om een vrijwillige bijdrage 
vragen.  
Wilt u uw zoon of dochter voor de 
lunchpauze een lunch en wat te drinken 
meegeven? 
 
 
Parkeren 
 
Als u uw zoon of dochter met de auto 
brengt, wilt u dan parkeren op het 
parkeerterrein van de tennisvereniging 
en niet voor de school. Op het 
parkeerterrein is voldoende ruimte en 
parkeren voor de school levert 
gevaarlijke situaties op. Wilt u dit ook 
doorgeven aan anderen, zoals opa’s en 
oma’s, die de kinderen ophalen? 
 
Schoolfruit 
 
Vanaf 7 september krijgen we weer 
schoolfruit van het EU 
schoolfruitprogramma. Dat betekent dat 
alle kinderen dan op woensdag, 
donderdag en vrijdag fruit of groente 
krijgen. Wilt u de eerste twee weken 
zelf fruit of groente meegeven op 
woensdag, donderdag en vrijdag? 
 
 



 

 

 
 
Informatieavonden en omgekeerde 
oudergesprekken. 
 
De groepen 1/2,3/4 en 8 hebben een 
informatieavond. Deze avonden starten 
om 19 uur. Groep 1/2 op 23 augustus en 
groep 3/4  en 8 op 30 augustus. 
De omgekeerde oudergesprekken zijn in 
week 37, 38 en 39. U krijgt hierover 
later informatie. 
 
Traktaties 
 
Als uw zoon of dochter jarig is, mag hij 
of zij trakteren. We willen u wel vragen 
om snoep te beperken. Op internet 
vindt u veel voorbeelden van leuke , 
gezonde traktaties. 
 

 
 
Contactadressen 
 
Denkt u eraan om uw contactgegevens 
te checken in het ouderportaal. Het 
komt regelmatig voor dat 
telefoonnummers en email-adressen 
niet meer kloppen. 
 
Hoofdluis 
 
Wij controleren de kinderen niet meer 
op hoofdluis. Mocht u bij uw kind 
hoofdluis constateren wilt u dit dan 
melden bij de groepsleerkracht en 
uiteraard uw zoon of dochter 
behandelen? 
 



 

 

Muziek 
 
Dit jaar geven de leerkrachten zelf 
weer de muzieklessen. Vorig jaar 
hebben we hier begeleiding bij 
gekregen van juf Ingrid. Zij heeft ons 
goed op weg geholpen om dit zelf op te 
pakken. 
 

 
 
Schoolbreed project 
 
Op donderdag 22 september doen we 
met alle kinderen een project “African 
Heartbeat”. In een dag maken we met 
begeleiding een mooie voorstelling die 
op die dag voor alle ouders te zien is in 
de Camp van 13.50 uur tot 14.30 uur. 
Zet u dat alvast in uw agenda? 
Later volgt meer informatie. 
 
Communicatie: 
 
In de bijlage vindt u de kwaliteitskaart 
“Communicatie met ouders”. Hierin 
staan de belangrijkste afspraken over 
hoe de verschillende 
communicatielijnen lopen. 
Iedere week ontvangt u van mij per 
mail een weekbericht, waarin actuele 
zaken staan. Daarin kunt u ook lezen 
wanneer ik op school aanwezig ben. De 
Oekraïense school aan de Schans gaat  
weer starten, dus daar zal ik ook 
regelmatig zijn. 
U kunt mij altijd via Parro of mail 
bereiken. 



 

 

 

 
 
Bijzondere data in de komende 
periode: 
 
22 augustus: Eerste schooldag 
23 augustus: Informatieavond  
groep 1/2 a en 1/2 b 
30 augustus: Informatieavond groep 8 
en groep 3/4  
15 september: MR vergadering 
22 september : Schoolbreed project 
23 september: Griftinfo 2. 
 
Bijlagen: 
 
Jaarkalender 2022-2023 
 
Informatie en ouderbrief over STEVIG. 
 

 
 
Kwaliteitskaart Communicatie met 
ouders. 


