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Personeel 
Juf Elizah breidt haar werkzaamheden voor de groep steeds 
verder uit. Ze is inmiddels aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag. De woensdag draait 
ze vanaf deze week alweer helemaal zelfstandig en ook op vrijdagochtend geeft ze les aan 
de bovenbouw. Op dinsdag doet ze werkzaamheden buiten de groep. 
 
Juf Myrthe is vanaf deze week volledig aan het werk in Easterlittens en zal niet meer voor 
de bovenbouwgroep in Wjelsryp staan. Ze is zo ongeveer een jaar bij ons geweest en ze 
komt binnenkort nog even langs om afscheid van de groep te nemen. Via deze weg 
bedanken we juf Myrthe heel hartelijk voor haar inzet bij ons op school. Op vrijdagmiddag 
neemt juf Ilke voorlopig groep 5 t/m 8 onder haar hoede.   
 
Voor de komende periode is juf Anky een aantal maandagen voor de stichting aan het 
werk met betrekking tot de AVG en uitwerking hiervan richting onze scholen. Al deze 
maandagen zal juf Anky vervangen worden door juf Mariska. 
 
Er is weleens onduidelijkheid over de aanwezigheid van juf Tilly. En daarom bij deze 
nogmaals haar werktijden: ze werkt op maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
donderdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
 
Koffieochtend 
Om het nieuwe jaar goed te starten willen we iedereen 
uitnodigen voor een koffie-/theemoment. Net als aan het 
begin van het schooljaar is er dan gelegenheid om, tijdens 
de koffie/thee, gezellig met elkaar en het team bij te 
kletsen. Dit moment is op maandag 20 januari vanaf 
ongeveer 8.25 uur tot 9.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom!  
 
Gymkleding 
Voor de gymlessen in de zaal willen wij graag, vanuit veiligheids- en hygiënisch oogpunt, 
dat de kinderen uit groep 3 tot en met 8 gymkleding en gymschoenen dragen. Voor de 
kinderen uit groep 1/2 geldt dat ze gymschoenen dragen die gemakkelijk aan en uit te 
doen zijn. De schoenen moeten wel geschikt zijn voor in de zaal. Zou u hierom willen 
denken? Bij voorbaat dank. 
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Start lessen 
We zien nog wel eens kinderen die na 8.30 uur binnen komen druppelen. Zou u er met 
ons om willen denken dat de kinderen op tijd op school zijn, zodat we om 8.30 uur met de 
les kunnen gaan beginnen? 

 
Muziek 
Vanaf volgende week dinsdag krijgen alle groepen, één 
keer per twee weken, muziekles van een professioneel 
muziekdocent. Deze muziekdocent (Borjul van den Brink) 
kan betaald worden uit de stimuleringsregeling 
Muziekimpuls waaraan wij meedoen en geldt in ieder 
geval voor dit schooljaar (en waarschijnlijk ook voor 
volgend jaar).  

 
Beste digitale maker, 
  
Als bibliotheek vinden we naast lezen ook het stimuleren van digitale geletterdheid erg 
belangrijk.  
Daarom organiseren we in de bieb een aantal leuke workshops voor jong en oud.  
Op woensdag 15 januari staat er een leuke workshop op de agenda: 
 
Workshop Maak je eigen vlog! 
Heb jij het in je om de nieuwe Enzo Knol te worden? Of wil je graag een vlog maken over 
je dorp of buurt?  
Bij de Bibliotheek leer je hoe je met een vlog een verhaal vertelt en ga je aan de slag met 
apps die je helpen een vlogger te worden! 
We doen dit in samenwerking met het iNNOVATORIUM van Elan Onderwijsgroep. 
  
Bibliotheek Dronrijp 
Woensdag 15 januari, 15:30 - 17:00 uur 
Toegang: gratis 
  
Wil je meedoen? 
Ben je tussen 8 en 17 jaar? Ga dan naar www.ontdekdebieb.nl en zoek bij Activiteiten in 
de bieb deze workshop op. Meld je daar aan om zeker te zijn van een plekje. 
  
Maakplaats 
De workshop vindt plaats in de ‘Maakplaats’ van de Bibliotheek Dronrijp. In de 
Maakplaats leer je o.a. programmeren met robots of je tovert jezelf naast je idool met het 
Green Screen!  
Er zijn robots, spelletjes en meerdere activiteiten waarbij je kunt werken aan je digitale 
skills! Iedereen kan meedoen, je hebt geen ervaring of eerdere kennis nodig.  
Het motto van de Maakplaats is: We maken om te leren en we leren om te maken! 
  

Website 
De nieuwe website is online. U kunt een kijkje nemen via https://grunslach.degreiden.nl/.  
Mist u iets op de site of heeft u andere tips, dan kunt u dat doorgeven aan meester Jan 
Jacob. 
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Verjaardagen 
Januari 
6 Tjepcko – 8 jaar 
10 Jetse – 9 jaar  
26 Finn – 5 jaar 
26 Sven – 5 jaar 
 
Tot zover de berichten,  
Jan Jacob Koornstra 

 

Agenda 
 
Januari 
13 Juf Anky afwezig (AVG) – juf Mariska vervangt 
14 MR-bijeenkomst 
16 Luizencontrole 
20 Koffieochtend 8.25-9.00 uur 
20 OR/MR-vergadering 
27 Juf Anky afwezig (AVG) – juf Mariska vervangt 
 
 


