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Maandag 16 januari 2023 
 
Vervanging zwangerschap 
Op maandag 13 maart, een week na de voorjaarsvakantie, begint het zwangerschapsverlof van juf 
Elza en juf Elizah. Hieronder informeren we u over de invulling van de vervanging. 
Juf Elizah: In groep 1/2 wordt juf Elizah, op dinsdag en donderdag, vervangen door juf Sybrig. 
Dit is nu al zo en dit blijft zo tot het einde van het verlof. Op vrijdag wordt juf Elizah, in groep 3, 
vervangen door juf Olga Schuiling. Deze vervanging start op vrijdag 27 januari. Komende vrijdag 
staat juf Joke Bakker nog één keer voor groep 3.   
Juf Elza: Juf Elza wordt, vanaf 13 maart, vervangen door juf Silvia van der Wal. Juf Silvia neemt 
alle drie dagen van juf Elza over en zal de komende weken zo nu en dan al op school zijn voor de 
overdracht en om zich in te werken. 
Het verlof van beide juffen duurt, in principe, tot een week voor de zomervakantie.  
 
Studiedag 
Op maandag 6 februari heeft het team een studiedag. We gaan deze dag aan de slag met het EDI-
instructiemodel. EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. EDI bestaat uit een aantal vaste 
lesonderdelen, aangevuld met technieken. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te 
leren aan alle leerlingen. We worden hierin begeleid door het Cedin. Alle leerlingen zijn deze dag 
vrij. 
 
Schoolschaatsen 
De leerlingen van groep 5 tot en met 8 gaan binnenkort weer meedoen met het schoolschaatsen in 
Leeuwarden. De data zijn 14 februari, 21 februari, 7 maart en 14 maart. We zoeken voor deze dagen 
ouders die mee willen rijden naar de Elfstedenhal. Het vertrek is om 8.50 uur. Wilt u een dag 
meerijden, dan kunt u dit doorgeven aan één van de leerkrachten.  
 
Luizencontrole 
Komende woensdag, 18 januari, worden alle hoofden weer gecontroleerd op hoofdluis. Wilt u hier 
met de haardracht rekening mee houden? 
 
Jarigen 
Januari 
21 Welmer (5 jaar)  
26 Bas (8 jaar) 
 
Februari 
12 Djurre (7 jaar) 
18 Freark (10 jaar) 
 

CBS De Grûnslach 

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

YNFO                                                              

https://degreiden-my.sharepoint.com/personal/janjacobkoornstra_degreiden_nl/Documents/CBS%20De%20Grûnslach%20-%20Wjelsryp/Ynfo%20âlders/2021-2022/grunslach.degreiden.nl
https://degreiden-my.sharepoint.com/personal/janjacobkoornstra_degreiden_nl/Documents/CBS%20De%20Grûnslach%20-%20Wjelsryp/Ynfo%20âlders/2021-2022/grunslach.degreiden.nl
mailto:grunslach@degreiden.nl


Ynfo CBS De Grûnslach 

Museumbezoek 
De leerlingen van groep 1/2 zijn vorige week op bezoek geweest in het Martenamuseum in 
Franeker. Het was een erg leuk en leerzaam bezoekje.  
 

 

 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 
 
 
 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

Agenda 
 
Januari 
18 Luizencontrole 
24 OR/MR 
 
Februari 
6 Studiedag (alle leerlingen vrij) 
10 Rapport mee 
14 Schoolschaatsen 
13-17 Oudergesprekken (uitnodiging volgt) 
21 Schoolschaatsen 
27 Start voorjaarsvakantie 
 


