
 

 

 
 
Griftinfo 5, 23 december 2022 

 
Beste ouders, 
 
De laatste schooldag van 2022. Wat fijn, 
dat we weer bijna alles “gewoon” door 
konden laten gaan. We zijn nu druk 
bezig om alle kerstversiering weer op te 
ruimen, zodat we na de vakantie weer 
in een opgeruimde school aan de slag 
kunnen. 
 
Heel erg trots ben ik op ons 
praktijklokaal. Deze week is het kozijn 
geplaatst. Na de vakantie gaan we het 
verder inrichten, zodat we met de 
kinderen daar kunnen koken, knutselen, 
timmeren enz. 
 
Ik wens iedereen een fijne vakantie, 
prettige kerstdagen en al het goede 
voor het nieuwe jaar! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Dorine de Jong 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Schoolorkest. 
 
Na zeven weken oefenen was het dan 
woensdag 21 december zover; het 
Griftschool schoolorkest trad op in de 
Camp. We startten met de groepen 1 
t/m 4, die zongen, speelden op de 
blokfluit en begeleidden met 
ritmestokjes. Daarna traden de 
kinderen van groep 5 t/m 8 op samen 
met het leerlingenorkest van Fidelio. 
Wat ontzettend knap, wat de kinderen 
gepresteerd hebben en petje af voor 
de vrijwilligers van Fidelio! 
Voor het kerstdiner heeft het orkest 
ook nog gespeeld in de hal van de 
school. 
We hebben genoten van alle kinderen 
en wie weet gaan sommige kinderen 
hiermee verder. 
 
Kerstfeest: 
 
In de hal van de school vierden we 
gisteren ons kerstfeest. Alle groepen 
hadden iets ingestudeerd en ook de 
Oekraïense kinderen hebben een mooi 
Oekraïens kerstlied gezongen , 
begeleid door hun leerkracht op de 
gitaar. 
De ochtend werd afgesloten met het 
lied “In de hal van de school.” 
’s Avonds hebben alle kinderen in hun 
klas genoten van al het lekkere eten , 
door ouders gemaakt.  
Na twee jaar was het heel fijn, dat dit 
weer kon. Iedereen die heeft 
meegeholpen, heel erg bedankt! 
 



 

 

 

 

Juf Lisa 

Misschien heeft u het al gezien of 
gehoord, maar juf Lisa verwacht in 
mei haar eerste kindje. We zijn erg 
blij voor haar. Gelukkig hebben we 
vervanging gevonden voor de periode 
dat ze op zwangerschapsverlof gaat: 
meester Hen Karg gaat haar 
vervangen. De kinderen hebben hem 
al ontmoet en zij waren enthousiast. 

 

Parkeren 

Ik kan het niet vaak genoeg vragen, 
maar wilt u alstublieft parkeren op de 
parkeerplaats. Ik zie regelmatig ouders 
parkeren voor de school en dat levert 
soms gevaarlijke situaties op. Dus 
nogmaals, in het belang van uw en 
andermans kinderen……. 

 

 



 

 

Overblijf 

We werken met een continurooster. 
Om te zorgen dat de leerkrachten 
tussen de middag even pauze hebben, 
komen er moeders om het overblijven 
te regelen. Marike van den Berg 
coördineert dit. We vragen hiervoor 
een kleine vrijwillige bijdrage, zodat 
de moeders een vergoeding krijgen. 
De laatste tijd is het erg lastig om 
moeders te vinden, dus bij deze 
nogmaals een oproep. Verder gaat 
Marike volgend schooljaar stoppen als 
coördinator. Wie zou deze taak van 
haar over willen nemen? 

Ik heb contact gehad met de SNO met 
de vraag of zij het over zouden 
kunnen nemen. Hier hangt echter een 
flink prijskaartje aan en aangezien de 
huidige vrijwillige bijdrage maar door 
weinig ouders wordt betaald, is dat 
geen optie. 

Dus; graag uw medewerking, hulp en 
meedenken! 

Leesactiviteiten: 

Op woensdag 18 januari is er een 
voorlichtingsochtend over lezen en 
voorlezen voor peuters/kleuters en 
hun ouders. Het belang van voorlezen 
voor deze kinderen wordt op die 
ochtend toegelicht. 

 



 

 

Vrijwilligers in school 

Behalve alle ouders, die actief zijn in 
de ouderraad, medezeggenschapsraad, 
wasploeg, overblijf enz , zijn er ook 
ouders actief bij het begeleiden bij het 
lezen, oma’s die kinderen extra helpen. 
Twee ouders hebben de schooltuin weer 
startklaar gemaakt, We vinden dit heel 
fijn en nogmaals onze dank hiervoor! 

We zijn nog op zoek naar : 

• Iemand die ons aquarium kan 
onderhouden. 

• Iemand die handig is met licht en 
geluid om onze 
geluids/lichtapparatuur te 
controleren en te repareren. 

• Materialen voor ons 
praktijklokaal, zoals gereedschap, 
hout, schroeven, spijkers enz. 

• Iemand die mee kan 
denken/helpen met de inrichting 
van het praktijklokaal. 

U kunt zich hiervoor bij mij opgeven. 

 

 

 

 



 

 

 
 
Bijzondere data in de komende 
periode: 
 
23 december 12.15 uur  t/m 8 januari: 
kerstvakantie. 
Week 16 januari: Voorlopige 
adviesgesprekken groep 8 
18 januari: Peuterochtend over lezen 
en voorlezen. 
19 januari: vergadering MR. 
25 januari t/m 4 februari: Nationale 
voorleesdagen. 
2 februari : vergadering MR 
10 februari: Griftinfo 6 
 
Bijlagen: 
 
Informatie over de Florijnloop 
 
Apenkooien in de kerstvakantie 
 
 

 
 


