
Ynfo CBS De Grûnslach 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 2 juni 2021  

 
Formatie schooljaar 2021-2022 
Hieronder kunt u de verdeling van de leerkrachten in het nieuwe schooljaar zien.  
 

 Groep 
1/2 

Groep 
3/4/5 

Groep 
6/7/8 

RT/IB OA 

maandagochtend Juf Anky Juf Ilke Meester Rick   
maandagmiddag Juf Anky Juf Ilke Meester Rick   
      
dinsdagochtend Juf Elizah Juf Ilke Meester Rick Juf Wieke IB Juf Sybrig 
dinsdagmiddag Juf Elizah Juf Ilke Meester Rick Juf Wieke IB  
      
woensdagochtend Juf Anky Juf Ilke Meester Rick Juf Mariska RT Juf Sybrig 
woensdagmiddag  Juf Ilke Meester Rick   
      
donderdagochtend Juf Elizah Juf Mariska Meester Rick Juf Ilke RT Juf Sybrig 
donderdagmiddag Juf Elizah Juf Mariska Meester Rick Juf Ilke RT  
      
vrijdagochtend Juf Anky Juf Mariska Meester Rick Juf Ilke RT  
vrijdagmiddag  Juf Mariska 

(groep 5-8) 
Meester Rick 
Juf Willy 

  

 
RT = extra (individuele) begeleiding 
IB = intern begeleider (coördineert de zorg) 
OA = onderwijsassistent 
 
Dankzij de extra investering van de overheid in het onderwijs vanwege corona, kunnen 
we de formatie komend schooljaar iets uitbreiden in vergelijking met het huidige 
schooljaar. Deze NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs) zijn echter wel tijdelijk 
(2 jaar) en niet structureel. 
 
-Juf Elizah komt terug van verlof en neemt (van haar drie werkdagen) voorlopig één dag 
per week ouderschapsverlof op.  
 
-Meester Harm heeft het verlof van juf Elizah dit schooljaar ingevuld en gaat na de 
zomervakantie naar de basisschool in Easterein, waar hij een volledige aanstelling heeft 
gekregen. 
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-Bij juf Grietje is door de huisarts een burn-out geconstateerd en daardoor is juf 
momenteel niet aan het werk. Daarnaast heeft juf aangegeven dat ze stopt met werken in 
Wjelsryp. We hopen van harte dat we voor de vakantie nog op een goede wijze afscheid 
van juf kunnen nemen.   
 
-Juf Willetta Post komt haar LIO-stage doen in de middenbouw van augustus tot januari. 
Zij zal deze periode op maandag, dinsdag en woensdag voor groep 3/4/5 staan onder 
begeleiding van juf Ilke. 
 
-Meester Rick de Jong komt de hele week voor groep 6/7/8. Meester Rick is een ervaren 
bovenbouwleerkracht en stelt zich hieronder aan u voor. 
 

Hallo allemaal,  
 
Mijn naam is Rick de Jong en na de zomervakantie zal ik van maandag 
tot en met vrijdag bij jullie op CBS de Grûnslach les gaan geven in de 
bovenbouw (groep 6/7/8).  
 
Ik heb heel veel zin om vol energie en met enthousiasme bij jullie op 
school te komen werken. Ik zal er alles aan doen om de kinderen een 
fijne, veilige, waardevolle en leerzame plek op school te bieden, waar ze 
gezien worden en zichzelf kunnen zijn.  
 
Vanaf 23 augustus zal ik dus dagelijks bij jullie op school in Wjelsryp te 
vinden zijn. ’s Ochtends vertrek ik dan vanuit Stiens waar ik samen met 
mijn vrouw, drie zoons en hond met veel plezier woon.  
 
Momenteel ben ik nog werkzaam in Leeuwarden op een school voor speciaal basisonderwijs 
waar ik les geef aan groep 5/6. In de negen jaar daarvoor heb ik les mogen geven op CBS de 
Earnewjuk in Easterlittens aan de combinatiegroep 6/7/8.  
 
Ik kijk er erg naar uit om deel uit te mogen maken van het team op CBS de Grûnslach en 
hoop jullie allemaal snel te kunnen ontmoeten.  
 
Tot snel!  
 
Vriendelijke groeten, Rick de Jong 

 
Feestdag 
Vanwege het advies van de GGD en het RIVM om nog niet op schoolreis te gaan, hebben 
we in overleg met de OR/MR besloten om van vrijdag 11 juni a.s. een grote feestdag te 
maken. Deze dag komt dus in plaats van de schoolreis. We beginnen deze dag op de 

gewone tijd op school en gaan daarna naar het 
sportveld waar verschillende activiteiten plaats 
vinden. Er komt nog een uitnodiging, maar de 
kinderen kunnen deze dag in sportkleding komen 
en voor het eten en drinken wordt gezorgd. Om 
12.30 is het afgelopen en ’s middags is iedereen 
vrij.  
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Nieuwe leerling 
Niels is afgelopen maandag 4 jaar geworden. Feest! Want 
dat betekent ook dat hij naar groep 1 mag. Welkom Niels, 
leuk dat je er bent en heel veel plezier toegewenst! 
 
Studiedag 
Op donderdag 17 juni heeft het team een studiedag. We 

gaan deze dag aan de slag met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. De 
kinderen zijn deze dag vrij. 
 
Chromebooks 
Groep 6/7 is er al voorzichtig mee begonnen, maar vanaf de zomervakantie gaat groep 
5 tot en met 8 aan de slag met een eigen chromebook. Op deze chromebooks kunnen de 
leerlingen verwerkingsopdrachten digitaal maken, verslagen/werkstukken maken en 
presentaties voorbereiden. We blijven wel gebruik maken van het programma Snappet, 
maar niet meer van de Snappettablets (vanaf groep 5). In groep 4 werken de kinderen 
nog wel met de Snappettablets.  
 
Jarigen 
Mei 
31 Niels (4 jaar)  
 

Juni 

16 Marije (7 jaar) 

 
 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 
 

 Agenda 
 
Juni 
3 Meester Harm jarig 
11 Feestdag! 
17 Studiedag (leerlingen vrij) 
 


