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Ventilatie 
Er is de laatste tijd veel te horen en te lezen in de media over ventilatie in 
schoolgebouwen. Bij de verbouwing van onze school een aantal jaren geleden zijn in de 
lokalen van de midden- en bovenbouw (en ook in het tussenlokaal) ventilatie-units 
geplaatst. Deze units zuigen frisse lucht aan van buiten en de ‘oude lucht’ wordt 
vervolgens weer naar buiten toe afgevoerd. De units zijn onlangs door installatiebedrijf 
Yntema uit Wons nagekeken en (waar nodig) hersteld. Ze werken nu weer zoals het 
moet en daarmee voldoen we aan het bouwbesluit 2012. In het lokaal van groep 1/2 zit 
niet een dergelijke ventilatie-unit en hier zal de luchtverversing moeten komen door 
het open zetten van ramen en deuren. Er wordt een Co2 meter voor dit lokaal 
aangeschaft en door deze goed in de gaten te houden kan er tijdig frisse lucht aan de 
ruimte worden toegevoegd. Op gezette tijden zetten we, indien mogelijk, ramen en 
deuren open om de boel door te luchten. 

Gymkleding 
Op maandag en donderdag 
hebben alle groepen gymles. 
Wij willen graag dat alle 
kinderen gymmen in 
gymkleding en op 
gymschoenen. Wilt u ervoor 
zorgen dat de kinderen dit 
mee naar school krijgen?  
 
Schoolgids 
De schoolgids 2020-2021 kunt 
u lezen via onze website. 
Hierin kunt u allerlei 
informatie over onze school 
vinden zoals missie, visie, 
kernwaarden, jaardoelen, 
inhoudelijke en praktische 
informatie enzovoorts.  

 
 

CBS De Grûnslach 

Adres: 
Lytse Buorren 27 
8842 LJ Wjelsryp 
0517-342112 
 
Website: 
grunslach.degreiden.nl 
 
E-mail: 
grunslach@degreiden.nl  
 
Twitter: 
@CBSdeGrunslach 

YNFO                                                              

Gymles op het sportveld 

http://www.earnewjuk.nl/
mailto:grunslach@degreiden.nl


Ynfo CBS De Grûnslach 

Jubileum juf Grietje 
In de eerste Ynfo van dit schooljaar heeft u kunnen lezen dat juf Grietje op 9 september 
12,5 jaar in het onderwijs zou zitten. Dit was echter niet juist en was al een paar jaar 
geleden het geval…. Hier hebben we dus helaas geen feestje van kunnen houden.  
 
Jubileum juf Anky 
Waar we wel zeker van zijn is het feit dat juf Anky op 9 oktober aanstaande maar liefst 
40 jaar in het onderwijs zit. Juf is 40 jaar geleden begonnen in Paesens Moddergat. Hier 
is ze één jaar werkzaam geweest alvorens ze naar Wjelsryp vertrok. En hier is juf de 
afgelopen 39 jaar werkzaam geweest, onder andere als hoofdleidster, adjunct en 
uiteraard als juf. In deze periode heeft juf al verschillende generaties voorbij zien 
komen, het onderwijs op veel manieren zien veranderen en mogen werken met heel 
veel verschillende collega’s. Toch is het werken met kinderen van alle tijden en (hoewel 
de omstandigheden waarin kinderen opgroeien veranderen) blijft veel toch ook 
hetzelfde. We feliciteren juf van harte met het behalen van deze mijlpaal en wensen 
haar nog vele jaren toe! Hoe we hier aandacht aan gaan besteden, melden we u tegen 
die tijd. 
 
Koken 
Op vrijdagmiddag wordt er weer om de 
week (gezond) gekookt/gebakken met 
juf Geke en juf Henrike. Door de hele 
school heen zijn de heerlijke geuren te 
ruiken en vol enthousiasme wordt er 
door de kinderen van groep 5 tot en met 
8 gewerkt in de keuken. Op Klasbord 
staan regelmatig de recepten van de 
gemaakte gerechten.  
 
Afscheid juf Tilly 
De kinderen hebben nog een mooi 
afscheidscadeau voor juf Tilly gemaakt. 
Wij gaan er voor zorgen dat juf al dit moois aangeboden krijgt. 
 
Onderwijs op afstand en Teams 
We hopen het uiteraard niet, maar als we onverhoopt toch weer thuis komen te zitten 
vanwege Corona, dan willen we er voor zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk door 
kan blijven gaan. Om hier voor te zorgen hebben wij als team (in samenspraak met de MR) 
een aantal afspraken gemaakt en deze in een protocol gegoten. Dit protocol is via de 
website te bekijken. In dit protocol kunt u ook lezen dat we voor het onderwijs op afstand 
gebruik gaan maken van het programma Teams. Iedere leerling vanaf groep 3 krijgt een 
eigen account. Begin volgende week worden deze gegevens via de mail verstuurd met 
daarbij een kort instructiefilmpje voor het aanmaken van het eigen account. Lukt het niet, 
dan kunt u altijd contact met school opnemen. 
 
Jarigen 
September 
26 Rienk (11 jaar) 
 
Oktober 
2 Thom (7 jaar) 

Gezonde muffins met peer, havermout en kaneel 
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Afwezigheid juf Anky 
Ook dit schooljaar maakt juf Anky deel uit van de beleidsgroep AVG van stichting CBO 
De Greiden. Dat betekent dat ze een aantal maandagen zal worden vervangen door juf 
Mariska. Het gaat om de volgende data: 21 september, 5 oktober, 26 oktober, 9 
november, 23 november en 14 december. De data voor na de kerstvakantie zijn op dit 
moment nog niet bekend. 
 
School- kerkdienst 
In de kalender staat voor zondag 
11 oktober een school- kerkdienst 
gepland. In verband met de 
coronamaatregelen gaat deze niet 
door. Indien mogelijk halen we de 
gezamenlijke dienst op een later 
tijdstip weer in. 
 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 
 

Agenda 
 
September 
30 Start Kinderboekenweek 
 
Oktober 
2 Schoolschaatsen groep 6/7 (info volgt vanuit 

de groep) 
8 Afsluiting Kinderboekenweek 
9 Schoolschaatsen groep 6/7  
9 40-jarig jubileum juf Anky 
12-16 Herfstvakantie 
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