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Volgende week
Gisteren hebben we kunnen horen dat de kerstvakantie voor het basisonderwijs een week eerder
begint. Na afloop van de persconferentie hebben de directeuren van CBO De Greiden overlegd
over de invulling van volgende week.
We hebben als stichting afgesproken dat we geen online les gaan geven. Er is dus geen les op
afstand zoals we eerder wel hebben gedaan.
De stichting laat het aan de scholen over om komende maandag wel of niet open te gaan. Wij
hebben er voor gekozen om vrijdag af te sluiten en maandag gesloten te blijven. De kerstviering
verplaatsen we naar deze week en vieren het in de eigen groep. Vrijdag is dus de laatste schooldag
van dit jaar en we hanteren deze dag de gewone schooltijden.
Voor ouders die echt geen opvang kunnen regelen, verzorgen wij de noodopvang. Het is
noodopvang en geen les en het kan zijn dat het op een andere locatie van CBO De Greiden is. Wilt
u hier gebruik van maken, dan kunt u zich via
grunslach@degreiden.nl uiterlijk voor donderdag
12 uur opgeven. Vrijdag hoort u dan hoe we de
opvang gaan organiseren.
Bij deze nieuwsbrief is een brief van het bestuur
meegestuurd. Graag ook uw aandacht hiervoor.
Afscheid juf Ilke
Helaas kunnen we momenteel vanwege de
coronamaatregelen niet op een gepaste wijze,
samen met ouders, afscheid nemen van juf Ilke.
Uiteraard besteden we hier op school met de
kinderen en het team nog wel de nodige aandacht
aan. Juf nogmaals heel hartelijk dank voor alle
jaren dat je je hebt ingezet voor de kinderen van
De Grûnslach en veel plezier op je nieuwe school!
Kerstsfeer
In de middenruimte staat een prachtige
kerstboom die voor een gezellige kerstsfeer zorgt.
Jammer genoeg kunnen we er niet iets langer van
genieten.
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Terugblik Sinterklaas
Wat hebben we een leuk Sinterklaasfeest gehad! Gelukkig dat de Sint en zijn Pieten bij ons op
school zijn geweest en dat ze onze school niet voorbij zijn gegaan. Dank aan iedereen die heeft
geholpen bij de organisatie.
Kerstviering
Op vrijdag 17 december staat de
kerstviering op het programma. Ook deze
kunnen we, vanwege de coronamaatregelen,
niet gezamenlijk met de ouders vieren. We
vieren het dit jaar ’s ochtends in de eigen
klas. Hopelijk kunnen we het volgend jaar
wel weer met zijn allen vieren.
BSO
De ontwikkelingen rond het opzetten van buitenschoolse opvang zijn in volle gang. Aanmelden
voor de BSO kan nog steeds via de site van SKF. Alle communicatie over wanneer er gestart wordt
en alle andere informatie verloopt via SKF.
Voorstellen juf Esther
Juf Esther loopt inmiddels al twee weken mee bij ons op school en stelt zich hieronder aan u voor.
Hallo ouders,
Mijn naam is Esther Terpstra. Begin december werd mij gevraagd of ik het stokje wilde overnemen
van juf Ilke. In het verleden heb 17 jaar in het basisonderwijs gewerkt, in verschillende functies
(groepsleerkracht, IB-er en RT-er). Ik ben er een tijdje uit geweest, dus ik moest er wel even over
nadenken. Nou ja…. uit geweest…. dat is een groot woord. Sinds 2009 werk ik ook in mijn eigen
praktijk waarin ik kinderen (en ouders) met leer-, ontwikkelings-, gedrags- en
opvoedingshulpvragen begeleid. Eerst deed ik dat naast mijn baan op school en sinds 2014 full
time.
De eerste lockdown heeft weer wat in beweging gezet. Ik had mijn dochter thuis, die helaas voor
haar 😉 een mem heeft die ook juf is. Toen heb ik meerdere malen gedacht, wat is het toch een
mooi vak. Recent begeleidde ik vanuit mijn praktijk een paar kinderen op de Grûnslach en dan
loop je daar rond en ervaar je weer hoe het reilt en zeilt in een school, in een team, de reuring van
de kinderen, al die blije koppies….. toch ook wel weer heel leuk, dacht ik toen!
En toen kwam de vraag! En…ik ga de uitdaging aan! Zodoende mag ik per januari samen met juf
Mariska de kinderen van groep 3, 4 en 5 les geven.
En verder: ik ben 48 jaar en woon met mijn dochter Froukje in Mantgum. We hebben een kat, een
konijn en een duif. Mijn hobby s zijn lezen, tuinieren, studeren, wandelen, fietsen en alles waarin
ik mijn creativiteit kwijt kan.
We zullen elkaar in de loop van het jaar vast en zeker ontmoeten!
Groetnis,
Esther
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Jarigen
December
15
Max (12 jaar)
15
Nathalie (12 jaar)
23
Juf Willy
28
Ynte (12 jaar)
28
Christa (10 jaar)
29
Ylse (12 jaar)
Januari
6
Tjepcko (10 jaar)
10
Femke (5 jaar)
Kerstvakantie
En dan is het zomaar plotseling kerstvakantie. Namens het hele team wens ik iedereen hele fijne
weken toe en hopelijk zien we elkaar weer terug op maandag 10 januari.
Tot zover de berichten,
Jan Jacob Koornstra

Fijne kerstdagen en een gelukkig 2022!
Hieronder nog informatie van de Kidzzzclub en een biebflits

Agenda
December
17
Kerstvakantie
17
Kerstvakantie
Januari
10
Weer naar school

Ynfo CBS De Grûnslach

Kidzzzclub
Hieronder meer informatie over de Kidzzzclub.
We gaan weer 1 keer in de maand thematisch aan de slag
Eerstvolgende kidzzzclub is op zondag 12 december om 9.30
Informatie;
De kinderen kunnen gelijk naar school komen. (Zo kunnen we de 1,5 meter afstand handhaven)
Daar gaan we onder het genot van wat lekkers als bezige bijtjes aan de slag. We steken een kaars
aan en beginnen met een gebed en een bijbelverhaal.
Daarna gaan we creatief aan de slag en zullen we iets moois na aanleiding van het thema: wat is je
naam?, maken.
Na een klein uurtje lopen we met elkaar naar de kerk en laten we zien wat we gemaakt hebben. In
de kerk zingen we nog een kinderlied met de hele gemeente en ontvangen we met elkaar de
zegen.
Wij zijn enthousiast en hopen dit met jullie te delen!!!
Ben je er ook bij…….
Groetjes Leiding:
Brenda, Froukje, Grytsje, Samantha en Itte
Datums;
Zondag 12 December
Zondag 25 December Kerst
Zondag 9 Januari
Zondag 13 Februari
Zondag 13 Maart
Zondag 16/17 April workshops Pasen
Zondag 8 Mei
Zondag 5 juni
Afscheid groep 8ers en Pinksteren
Dit zijn de reguliere kidzzzclub zondagen, mocht er nog iets extra’s georganiseerd worden dan
krijgen jullie daar bericht van.
Graag even opgeven als jullie meedoen. Dit i.v.m. locatie en benodigdheden. Opgave kan tot
donderdags voor desbetreffende kidzzzclub zondag. Als je elke keer van de partij bent hoef je dit
eenmalig door te geven. Opgave kan middels whatsapp naar Itte: 06 50 55 44 88. Al naar gelang
de hoeveelheid van opgave, krijg je uiterlijk zaterdags voor de kidzzzclub bijeenkomst een
berichtje☆ terug waar deze wordt gehouden.
☆Wanneer in de uitnodiging de locatie al aangegeven wordt, krijg je geen app bericht meer.
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