
 

 

 
 
Griftinfo 4, 25 november 2022. 

 
Beste ouders, 
 
Wat is de school weer mooi versierd! 
Dank jullie wel, ouderraad! Wel 
gebeuren er vreemde dingen in school: 
er verdwijnen allerlei spullen; etuis, 
pennen en stiften….  Heel vreemd…. 
We hopen dat ze snel weer gevonden 
worden… 
 
Deze week heeft de nieuwe wethouder 
van onderwijs, Moniek van der Graaf, 
onze school bezocht. Ze was onder de 
indruk van de sfeer en de rust in school. 
Dat was goed om te horen. 
 
En nu op naar de gezellige en 
spannende decembermaand! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Dorine de Jong 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Schoolorkest. 
 
Elke woensdag wordt er hard 
geoefend voor het kerstconcert. De 
kinderen van groep 5 t/m 8 doen dit 
bij Fidelio en de kinderen van groep 1 
t/m 4 op school. Af en toe spelen alle 
instrumenten al samen. Knap hoe dit 
al lukt na 3 lessen. 
Op woensdag 21 december treden 
eerst de kinderen van groep 1 t/m 4 
op in de Camp om half 7. Daarna gaan 
de kinderen van groep 5 t/m 8 hun 
liedjes laten horen. U krijgt nog meer 
informatie over tijden enz.  
Op donderdag 22 december treden de 
kinderen van groep 5 t/m 8 op bij 
aanvang van de kerstviering. Ook 
daarover later meer informatie. 
 

Schoolontwikkeling 

Donderdag 10 november hadden we 
een studiedag. We hebben een 
training gehad over onze nieuwe 
methode Blink Lezen. Verder hebben 
we weer gekeken naar ons 
rekenonderwijs en hebben de 
collega’s de oudergesprekken 
voorbereid. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Leesactiviteiten 

Op donderdag 17 november was de 
ouderavond, georganiseerd door de 
bibliotheek: Hoe krijg ik mijn kind aan 
het lezen. 
Er werd veel verteld over het belang 
van lezen en voorlezen. De dames van 
de bieb hadden boeken meegenomen 
voor allerlei leeftijden. Leuk om te 
zien wat voor boeken er zijn. Wist u 
dat uw zoon of dochter gratis lid kan 
worden van de bieb? Daar kunnen ze 
ook adviseren welke boeken geschikt 
zijn, zeker een aanrader! 

In januari gaan de groepen 5 t/m 8 
meedoen aan de voorleeswedstrijd. 
We organiseren dan ook een 
informatieochtend voor peuters en 
hun ouders. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
Bijzondere data in de komende 
periode: 
 
1 december: vergadering MR. 
5 december: Sinterklaas op de 
Griftschool. 
21 december: vergadering 
leerlingenraad. 
21 december: concert kerstorkest. 
22 december: kerstviering. 
23 december: alle kinderen zijn om 
kwart over 12 vrij. 
24 december t/m 8 januari: 
kerstvakantie. 
 
 

 
 


