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Dinsdag 20 december 2022 
 
Kerstviering 
Komende donderdag vieren we met zijn allen het kerstfeest. We starten om 18.45 uur op het 
schoolplein en iedereen is van harte uitgenodigd om dit feest samen met ons te vieren. Na afloop 
is er nog wat lekkers te eten en te drinken. 
 
Sportdag 
Afgelopen donderdag hebben Glenn en 
Sem een topdag georganiseerd. Samen 
met veel studiegenoten hebben ze er voor 
gezorgd dat de kinderen een leuke, 
afwisselende en actieve dag hebben 
gehad. Bedankt, Sem en Glenn!  
 
Kerststukje 
Vrijdagochtend 23 december gaan wij met 
alle kinderen op school een kerststukje 
gaan maken. Zouden jullie de kinderen die 
dag een bakje met daarin natte oase, wat 
‘groen’, versiersels en een tangetje mee 
willen geven? Dan zorgen wij voor een 
mooie kaars en gaat iedereen om 12.00 met 
een prachtig Kerststukje naar huis. Wilt u 
de kinderen vrijdag ook  een tas mee naar school geven? Graag met naam op de tas. De kinderen 
krijgen verschillende spulletjes mee naar huis. 
 
Jarigen 
December 
23 Juf Willy 
28 Christa (11 jaar) 
29 Ylse (13 jaar) 
 
Januari 
6 Tjepcko (11 jaar)  
10 Femke (6 jaar) 
21 Welmer (5 jaar) 
26 Bas (8 jaar) 
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Kerstvakantie 
Komende vrijdag is er nog tot 12.00 uur school. Daarna zijn alle kinderen vrij en begint de 
kerstvakantie. Op maandag 9 januari wordt iedereen weer verwacht op school. Iedereen een hele 
fijne vakantie toegewenst! 
 
Het hele team van CBS De Grûnslach wenst u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! 
 
Tot zover de berichten,  
Jan Jacob Koornstra 

 

 

 

  

Hieronder gaat de Ynfo verder met een aantal berichten vanuit het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 
December 
22 Kerstviering (18.45 schoolplein) 
23 Kerststukje maken 
23 Iedereen om 12.00 uur uit 
26 Kerstvakantie (tot en met 6 januari) 
 
Januari 
9 Weer naar school 
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Nieuws van het College van Bestuur 

Zoals u inmiddels van ons bent gewend, informeren we u voor de kerstvakantie, net als voor de 
zomervakantie, over een aantal ontwikkelingen binnen CBO De Greiden.  
 

 
 
STUDIEDAG/LUSTRUMVIERING 
Op maandag 3 oktober jl. hebben we het feit gevierd dat we 10 jaar geleden zijn ontstaan uit 
2 verenigingen, namelijk CBO Wûnseradiel en PCBO-Littenseradiel. Door Corona konden we 
niet vlak bij de fusiedatum (1-1-2012) een feest plannen, vandaar dat dit heuglijke feit is 
gecombineerd met de  studiedag. Wellicht is dit het laatste lustrum van CBO De Greiden… 
Zie volgende punt. 

 
SAMENWERKING, ONDERZOEK FUSIE MET PALLUDARA 
Zoals u al voor de herfstvakantie heeft vernomen middels een eerste Nieuwsbrief, zijn CBO 
De Greiden en Palludara een onderzoek begonnen naar een fusie. Op dit moment wordt de 
laatste hand gelegd aan de concept-eindrapportages van verschillende werkgroepen. Op 
maandag 19 december a.s. zal de stuurgroep deze voor het eerst bespreken. De stuurgroep 
neemt deze input mee bij het opstellen van de fusierapportage. 

 
ONDERWIJS AAN KINDEREN UIT ANDERE LANDEN, o.a. OEKRAÏNE 
Op een aantal scholen staan kinderen ingeschreven die oorspronkelijk uit andere landen 
komen. Soms komen dergelijke kinderen pas naar onze school als ze een poosje, vaak een 
jaar, naar de Taalklas zijn geweest. Vanwege de grote toestroom van leerlingen uit Oekraïne 
hebben we in de regio met andere besturen samengewerkt om de bemensing van die 
Taalklas rond te krijgen. Ook een paar leerkrachten van onze stichting waren bereid hierbij 
te helpen. Dank daarvoor. 
 

TOT SLOT 
Namens alle medewerkers van het Onderwijsbureau wensen we u gezegende kerstdagen en 
een voorspoedig en leerzaam 2023. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Dirk Kroes en Albert Faber 
College van Bestuur 
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