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Sinterklaas 
Nog een dikke week en dan is het zover! Sinterklaas komt bij ons op 
school. Wat hebben we er een zin in en wat een gezellige tijd is dit toch 
altijd. Vrijdag 3 december is de grote dag en op deze dag gaan de Sint 
en zijn Pieten in alle groepen een bezoekje afleggen. Vanwege de 
coronamaatregelen is er dit keer geen gezamenlijke ontvangst, maar dat 
mag de pret niet drukken. Vol verwachting klopt ons hart!  
 
Nieuwe juf! 
We zijn erg blij dat we kunnen melden dat juf Esther Terpstra de nieuwe juf van groep 3/4/5 
wordt. Vanaf 1 december aanstaande treedt juf officieel in dienst bij CBO De Greiden en bij ons 
op school. De maand december zal ze nog niet voor de groep staan, maar al wel regelmatig op 
school aanwezig zijn om zich in te lezen en voor te bereiden op haar nieuwe taak. Na de 
kerstvakantie geeft juf Esther op maandag en dinsdag les aan de middenbouw en juf Mariska op 
woensdag, donderdag en vrijdag. In de eerstvolgende Ynfo zal juf Esther zichzelf  uitgebreider 
gaan voorstellen aan alle ouders. Dit houdt in dat juf Ilke per 1 januari aanstaande afscheid neemt 
van De Grûnslach en in dienst treedt bij stichting Palludara. Over hoe we het afscheid van juf vorm 
gaan geven informeren we u te zijner tijd. 
 
Invalproblemen  
Vorige week heeft u een mail van school gekregen over de (inval)problemen waar wij momenteel 
binnen de stichting tegenaan lopen. Eerder deze week is hierover ook nog een brief van het bestuur 
naar u toegestuurd. Graag uw aandacht hiervoor.  

 
Bericht vanuit de commissies 
Er zijn momenteel nog twee commissies actief. Allereerst is er de 
jubileumcommissie. Deze heeft geconcludeerd dat het beter is om alle 
voorbereidende activiteiten ten aanzien van het 150-jarig bestaan van 
school, voorlopig ‘on hold’ te zetten. De huidige onzekere situatie ten 
aanzien van corona, maakt het erg lastig om festiviteiten in te plannen. 

Wellicht wordt ook de samenwerking met andere verenigingen binnen Wjelsryp gezocht om over 
een tijd, gezamenlijk iets te gaan organiseren.  
En dan is er nog de pleincommissie. Aangezien een nieuw speeltoestel prioriteit heeft, is hier vol 
op ingezet. Er kan gemeld worden dat er inmiddels een nieuw speeltoestel is besteld en dat zeer 
binnenkort de planning van de plaatsing bekend wordt. Vanwege de hoge kosten van een dergelijk 
toestel zijn er diverse subsidie-aanvragen de deur uitgegaan. Inmiddels hebben we de bevestiging 
van het Rabobank coöperatiefonds binnen, dat zij ons financieel gaan ondersteunen met € 3500,00! 
Dat is ontzettend goed nieuws en we hopen dat er binnenkort meer bevestigingen binnen komen. 
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Om de kosten enigszins te drukken, vragen we te 
zijner tijd nog wel de hulp van ouders bij het 
verwijderen van het oude speeltoestel. Zodra de 
planning bekend is kunnen we ook aangeven voor 
welke datum we ouders nodig hebben. Heeft u 
belangstelling voor het oude speeltoestel of weet u 
iemand die dat misschien wel zou willen overnemen, 
dan kunt u dit doorgeven aan ondergetekende. Met 
alleen het speeltoestel zijn we er nog niet helemaal, 
want vervolgens gaan we bekijken welke stap we dan 
willen en kunnen nemen. Er zijn nog ideeën 
genoeg….  
 
Ouderraad 
Na de oproep voor nieuwe OR-leden zijn er twee aanmeldingen binnen gekomen. Beide ouders 
kunnen gedurende dit schooljaar alvast meedraaien met de OR en vanaf het nieuwe schooljaar 
‘officieel’ toetreden tot de OR. Zodra alles definitief is informeren we u verder.  
 
Herinnering ouderbijdrage 
Denkt u nog aan de ouderbijdrage? Hieronder informatie uit de vorige Ynfo: 
 
In overleg met de OR/MR is de ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld op € 55,00 per leerling. U kunt dit 
bedrag voor 1 december 2021 overmaken op rekeningnummer NL32 RABO 0326 6824 81 onder vermelding 
van ‘ouderbijdrage, naam van het kind en cursusjaar’. Voor de leerlingen uit groep 7/8 staat dit jaar ook het 
schoolkamp op het programma. Hier vragen wij een extra bijdrage van € 25,00 per leerling voor. Voor leerlingen 
uit groep 7/8 bedraagt de ouderbijdrage dus € 80,00. Voor alle andere groepen is het € 55,00. 
 
De gezonde school 
We zijn gestart met het schoolfruit en er zijn al weer heel wat worteltjes 
weggeknabbeld. Iedere maand komt er een nieuwsbrief van het EU-schoolfruit 
uit en u kunt zich hiervoor aanmelden. De brief is ook online te lezen via deze 
link. Ter info: Onze schoolfruitleverancier is Olympic.  
 
BSO 
We zijn nog steeds in contact met SKF voor het opzetten van buitenschoolse opvang vanaf 1 
januari aanstaande. SKF is bezig om personeel te vinden, maar tot op heden hebben we hier nog 
geen bevestiging van gekregen dat dat is gelukt. We houden u op de hoogte en informeren u zodra 
er meer duidelijkheid is. 

 
Jarigen 
December 
11 Jente (7 jaar) 
15 Max (12 jaar) 
15 Nathalie (12 jaar) 
23 Juf Willy 
28 Ynte (12 jaar) 
28 Christa (10 jaar) 
29 Ylse (12 jaar) 
 

Kerst 
Op 23 december staat de kerstviering op het programma. Ook deze kunnen we, vanwege de 
coronamaatregelen, niet gezamenlijk met de ouders vieren. Erg jammer. In de volgende Ynfo 
informeren we u over hoe we het Kerstfeest dit jaar gaan vieren. 

http://mailing.euschoolfruit.nl/880/Actions/Newsletter.aspx?messageid=29442&customerid=193344&password=enc_315732374266385232317846_enc


Ynfo CBS De Grûnslach 

Coronaprotocol 
En tenslotte is het nieuwste coronaprotocol meegestuurd, waarin u kunt lezen welke maatregelen 
er momenteel gelden voor het onderwijs. Binnen CBO De Greiden hebben we afgesproken dit 
protocol zo goed mogelijk te volgen. Dit houdt helaas ook in dat ouders en vrijwilligers voorlopig 
niet in school kunnen komen, tenzij het strikt noodzakelijk is.  
 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 
December 
3 Sinterklaas 
13 OR/MR-vergadering 
23 Kerstviering 
24 Iedereen 12.00 uur vrij 
27 Kerstvakantie 
 
Januari 
10 Weer naar school 

 


