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Start schooljaar
De eerste week zit er alweer bijna op. Afgelopen maandagochtend zijn we het schooljaar
gestart met een gezellige en goedbezochte koffie-ochtend. Een mooie manier om elkaar
weer even te ontmoeten. Het is voor de kinderen altijd weer spannend om na de
zomervakantie op te starten. Sommige kinderen in een nieuwe klas, in misschien wel
een ander lokaal en met een andere juf of meester. Gelukkig went het meestal vrij snel
weer en zit het ritme er alweer aardig in. We wensen alle leerlingen en leerkrachten een
heel plezierig schooljaar toe.
Nieuwe leerlingen en een nieuwe meester
Op 11 juli jl. is Ninthe jarig geweest en vier jaar
geworden. Ninthe is direct na de vakantie
begonnen in groep 1 bij juf Anky en juf Elizah.
Welkom Ninthe! Leuk dat je er bent. Komende
zondag 29 augustus is Noah jarig en viert dan
zijn vierde verjaardag. Vandaag was het nog een
‘wendagje’ en vanaf maandag komt Noah ‘vast’
in groep 1. Welkom Noah! Wat fijn dat je bij ons
komt. Beide leerlingen heten we van harte
welkom bij ons op school. Dit geldt uiteraard
ook voor meester Rick in groep 6/7/8. Maandag gestart en inmiddels al kennis gemaakt
met verschillende ouders. Veel plezier op de Grûnslach, meester!
Gym
Vanaf dit schooljaar geeft juf Gaby van het beweegteam Waadhoeke, iedere maandag
gymnastiek aan alle groepen. Hartstikke mooi dat juf er nu elke week is om de gymles te
verzorgen. We willen graag dat alle kinderen van groep 3 tot en met 8 gymmen in
gymkleding en met gymschoenen. Voor groep 1/2 geldt dat
alleen voor de schoenen. Wilt u er mee om denken dat de
gymkleding mee naar school gaat? Op maandag geeft juf Gaby
de gymles en op donderdag wordt deze gegeven door de
eigen groepsleerkracht.
Klasbord
De Klasbord-app is overgegaan in ‘andere handen’. Dat
betekent dat er het één en ander aan gewijzigd is en dat alle
Ynfo CBS De Grûnslach

ouders zich weer opnieuw moeten aanmelden. U heeft deze week een brief gekregen
met een beschrijving van de aanmeldingsprocedure. De meeste communicatie vanuit de
groep gaat via Klasbord, dus we willen graag dat alle ouders zich aanmelden voor de
nieuwe app, zodat u niets mist. Lukt het niet om u aan te melden, dan kunt u contact met
school opnemen.
Op het dak en achter school
Van omwonenden horen we dat er regelmatig kinderen na schooltijd of in het weekend
op het dak van school zitten. Ook komen kinderen achter school. We hebben deze week
geconstateerd dat er achter school zelfs een brandje is gesticht in het fietsenhok. Dat is
uiteraard niet de bedoeling en erg gevaarlijk. Wilt u met uw kinderen bespreken dat het
niet is toegestaan om op het dak te klimmen en achter school te komen? De kinderen
mogen wel altijd op het schoolplein komen om gewoon te spelen. Dat is geen enkel
probleem.
Jarigen
Augustus
26 Geertje (5 jaar)
29 Noah (4 jaar)
September
6 Dean (8 jaar)
21 Menno (5 jaar)
26 Rienk (12 jaar)
TalenT-middag
Vanaf vandaag hebben de groepen 5 tot en met 8 op vrijdagmiddag een Talentmiddag.
Het doel van de Talentmiddag is om de leerlingen in aanraking te laten komen met
zoveel mogelijk verschillende facetten uit de maatschappij zoals: dansen, muziek, drama,
cultuur, wetenschap, techniek, programmeren, schaken, dammen, sport, crea, koken,
creatief schrijven, zorg enz. De komende weken gaan de kinderen in groepjes aan de slag
met techniek, koken, sport en crea. Met één onderwerp zijn ze twee weken bezig en dan
gaan ze naar een andere.
We weten dat er in het dorp ook veel mensen wonen met een eigen talent. Wilt u als
ouder, pake, beppe (of als dorpsbewoner) ons helpen op de vrijdagmiddag door uw
eigen talent te delen met de kinderen, dan kunt u dit doorgeven aan school. Te denken
valt aan muziek, tekenen, schilderen, bloemschikken, sport, natuur, timmeren,
programmeren enz. enz. We zouden het erg leuk vinden als er dorpsgenoten zijn die ons
op vrijdagmiddag willen helpen met een activiteit.
Tot zover de berichten,

Agenda

Jan Jacob Koornstra
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16
Informatieavond in de groepen
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