
Ynfo CBS De Grûnslach 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 25 oktober 2022 
 
Juf Elza 
Juf Elza heeft ons kortgeleden op de hoogte gebracht van het prachtige nieuws 
dat zij zwanger is. Wat een mooi bericht! Gefeliciteerd juf en geniet maar van 
de zwangerschapsperiode. Dat betekent dus dat we twee zwangere juffen 
hebben! 
 
Ouderbijdrage 2022-2023 
Het basisonderwijs wordt vrijwel geheel bekostigd vanuit de overheid. Voor een 
aantal zaken krijgen wij echter geen geld en moeten dit zelf zien te financieren. Het gaat dan om 
de kosten van bijvoorbeeld de schoolreizen, schoolkamp, sinterklaas, kerstvieringen, paasvieringen, 
afscheid groep 8 enzovoorts. Voor deze activiteiten vragen wij een (vrijwillige) ouderbijdrage van 
de ouders.  
 
In overleg met de OR/MR is de ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld op € 60,00 per 
leerling. U kunt dit bedrag voor 1 december 2022 overmaken op rekeningnummer NL32 RABO 
0326 6824 81 onder vermelding van ‘ouderbijdrage, naam van het kind en cursusjaar’. Omdat er 
dit schooljaar geen schoolkamp is, is de bijdrage voor iedere leerling hetzelfde. 
 
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar zonder deze bijdrage wordt het moeilijker om genoemde 
activiteiten te organiseren. Is het voor u lastig om het bedrag ineens te betalen, dan is het ook 
mogelijk om het in termijnen te gaan doen. Ouders die financieel moeilijk zitten en de bijdrage niet 
kunnen betalen, mogen contact met school of een OR/MR-lid opnemen en dan gaan we kijken 
naar mogelijke oplossingen.  
 
We zullen nooit kinderen uitsluiten van activiteiten als de ouderbijdrage niet betaald is.  
 

Muziekmeester 
Vanaf vandaag komt meester David van der Zee 
15 weken achter elkaar op dinsdag de 
muzieklessen verzorgen voor groep 1 tot en met 
8. Meester David wordt ingehuurd via Seewyn 
Kunsteducatie. Seewyn verzorgt lessen muziek, 
theater en beeldende kunst in Noordwest-
Fryslân. Tot de voorjaarsvakantie hopen we veel 
leuke en muzikale lessen van meester te mogen 
krijgen.  
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Ynfo CBS De Grûnslach 

Agenda 
 
November 
7-11 Facultatieve oudergesprekken 
22 OR/MR 
 
December 
5 Sinterklaas 
 

De Gezonde school 
In de vorige Ynfo heeft u kunnen lezen dat we ons huidige themacertificaat 
Voeding begin 2023 afloopt en we verlenging hebben aangevraagd. Inmiddels is 
de bevestiging binnen dat het certificaat met drie jaar is verlengd tot oktober 
2025.  
 
OR en MR 
De ouderraad (OR) bestaat uit 5 ouders en zij ondersteunen school bij allerlei verschillende 
activiteiten zoals bijvoorbeeld sinterklaas, Kerst, slotfeest, het versieren van school enz. In de 
ouderraad zitten Nynke Giliam, Marjanna Blom, Ruurd van der Kooi (penningmeester), Laura 
Meinsma en Geke Bok. 
In de MR zitten twee ouders en twee leerkrachten. De MR is meer beleidsmatig bij school 
betrokken en heeft op veel terreinen instemmings- en/of adviesrecht. Paul de Jong (voorzitter) en 
Geertje Deinum zitten namens de ouders in de MR. Juf Elizah en meester Rick zitten er vanuit het 
team in. 
De OR en MR vergaderen zo’n 6 keer per jaar gezamenlijk en bespreken dan allerlei onderwerpen 
die in en rond school spelen. De MR plant vaak ook, voorafgaand aan de gezamenlijke bijeenkomst, 
eigen afzonderlijke momenten in. 
 
Schoolfruit 
Er wordt alweer een aantal weken volop genoten van het schoolfruit. Aan het eind van de week 
blijft er wel eens iets over en we vinden het zonde dat het weggegooid wordt. Juf Judith neemt 
het overgebleven fruit op vrijdag mee naar het verdeelstation Dronryp. Iedereen kan hier 
levensmiddelen, toiletartikelen en andere nuttige zaken brengen en mensen die wat minder te 
besteden hebben kunnen het hier 
gratis afhalen. Wat een mooi initiatief!  
 
Jarigen 
November 
5 Thiemen (12 jaar)  
7 Douwe (9 jaar) 
11 Auke (5 jaar) 
15 Wieger (10 jaar) 
19 Gerrit (12 jaar) 
23 Ivan (11 jaar) 
 
Oudergesprekken 
In de week van 7 november zijn er 
(facultatieve) oudergesprekken 
gepland. Ouders die het willen kunnen een gesprek bij de leerkracht aanvragen. Heeft u geen vragen 
en/of bijzonderheden, dan is het niet persé nodig om in te schrijven. Ouders die wij willen spreken, 
worden door ons uitgenodigd. Volgende week krijgt u een uitnodiging voor de gesprekken via de 
mail. In de mail staat een link en via deze link kunt u de tijdstippen zien waarop de gesprekken zijn 
en kunt u zich inschrijven.   
 
Tot zover de berichten,  
Jan Jacob Koornstra 
 

 

 

  


