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Vrijdag 
Vrijdagochtend vieren we met de kinderen het Kerstfeest. Dit keer is het anders dan 
voorgaande jaren en vieren we het niet gezamenlijk met alle ouders in de kerk, maar 
met de eigen groep in het eigen lokaal. We maken er een gezellig feest van. 

 
Op de vrijdagochtend voor de vakantie is het ook weer 
tijd voor een spelletjesochtend. De kinderen mogen 
daarom gezelschapsspelletjes van thuis meenemen en 
dan gaan we (ongeveer een uur lang) spelletjes doen.  
 
Kunt u de kinderen vrijdag een tas meegeven? Dan 
kunnen alle spulletjes mee naar huis genomen worden.  
 
De laatste dag voor de vakantie krijgen de kinderen de 
schoolkrant mee en alle groepen zijn op de normale 
schooltijd uit.  

 
Enquête schooltijden 
Afgelopen vrijdag hebben alle oudste kinderen uit het gezin een enquête mee naar huis 
gekregen. Deze kunt u invullen en tot en met komende woensdag 16 december op 
school inleveren. 
 
Jarigen 
December 
15 Max (11 jaar)  
15 Nathalie (11 jaar) 
23  Juf Willy 
28 Ynte (11 jaar) 
28 Christa (9 jaar) 
29 Ylse (11 jaar)  
 
Januari 
6 Tjepcko (9 jaar) 
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Afscheid juf Lineke 
Zoals in een eerdere Ynfo al vermeld is, wordt juf Lineke per 1 januari aanstaande de 
nieuwe directeur van de basisschool in Easterein. Dat betekent dat ze hier afscheid als 
IB-er neemt. Via deze nieuwsbrief willen we juf heel hartelijk danken voor haar inzet, 
kennis en kunde en wensen haar heel veel succes en plezier in Easterein.  
 
De opvolger van juf Lineke is juf Wieke. Zij stelt zich hieronder aan u voor. 
 

Beste ouders,  
 
Vanaf januari 2021 mag ik de werkzaamheden als intern  
begeleider op de school van uw kind uitvoeren.  
 
Ik ben Wieke van der Kooi en sinds augustus 2019  
werkzaam voor CBO de Greiden. Voordat ik bij CBO  
de Greiden werkte heb ik jaren in Rotterdam  
gewoond en gewerkt, als leerkracht, remedial teacher en als intern begeleider. Deze taken 
heb ik op verschillende scholen op mij genomen. Wel altijd op scholen met een 
godsdienstige inslag. Ik heb veel zin om samen het onderwijs en de zorg voor leerlingen 
verder te ontwikkelen. Ik wil graag een positieve bijdrage leveren en in goede 
samenwerking verder bouwen.  
 
Naast mijn werk binnen het onderwijs vind ik het leuk om te wandelen,                        
zwemmen en te lezen. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd een keertje bij mij binnen 
lopen. Op donderdag ben ik aanwezig op CBS de Grûnslach in Wjelsryp. 
 
Met vriendelijke groet, Wieke van der Kooi 

 
Kerstvakantie 
En dan is het alweer vakantie. De komende twee weken zijn alle kinderen vrij en op 
maandag 4 januari verwachten we iedereen weer terug op school.  
 
Coronamaatregelen 
Deze Ynfo is geschreven voordat duidelijk wordt welke nieuwe coronamaatregelen er 
worden genomen. Mocht er worden besloten om ook de basisscholen eerder te sluiten 
en/of langer dicht te houden, dan informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over.   
 
Mede namens het hele team van CBS De Grûnslach wens ik u hele fijne kerstdagen en 
alvast een gelukkig nieuwjaar! 
 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 
 

 

 

Agenda 
 
December 
16 Enquête ingeleverd 
18 Kerstviering 
18 Spelletjesochtend 
19 Kerstvakantie 
 
Januari 
4 Weer naar school 
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