
Ynfo CBS De Grûnslach 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 29 november 2022 
 
Sint 
Uit betrouwbare bron hebben wij gehoord dat Sinterklaas ook dit jaar weer bij ons op school 
langskomt. Hij komt volgende week maandag 5 december en de verwachte aankomsttijd is 8.30 
uur bij het schoolplein. Of 8.30 uur lukt, hangt nog wel van het paard af…. Alle 
ouders hebben eerder al via de mail een ‘geheime’ brief van Sinterklaas gekregen. 
We hebben er zin in! 
 
Activiteit Sem en Glenn 
Als afstudeeropdracht van het Cios wordt er op donderdag 15 december een 
activiteit uitgevoerd door Sem (Bonte) en studiegenoot Glenn. Zij gaan ’s 
ochtends een activiteitencircuit organiseren met verschillende onderdelen 
voor groep 1 tot en met 8. Er komen docenten van het Cios langs om beide 
studenten te beoordelen. We hopen op een sportieve ochtend voor de 
kinderen en een geslaagde afstudeeropdracht voor beide mannen.  
 
Ouderbijdrage 2022-2023 
Denkt u nog aan het overmaken van de ouderbijdrage voor 2022-2023? Hieronder een stukje 
informatie uit de vorige nieuwsbrief. 
 
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. 
 
Jarigen 
December 
11 Jente (8 jaar) 
15 Max (13 jaar) 
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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Talentenmiddag 
De vrijdagmiddag is onze 
talentenmiddag. Via een zo 
breed mogelijk aanbod, 
proberen we de kinderen in 
aanraking te laten komen met 
veel verschillende activiteiten. 
Zo wordt er momenteel 
gekookt, een ‘stop-motion’-film 
gemaakt, geprogrammeerd en 
geknutseld. Hiernaast, op de 
foto, een kleine impressie. Heeft 
u zelf een talent dat u graag zou 
willen overbrengen op de 
kinderen, dan kunt zich bij 
meester Rick of juf Judith 
melden om te kijken naar de 
mogelijkheden.   

 
Tuinonderhoud 
Onze tuinman, Gerrit 
Gillebaard, heeft aangegeven te 
willen stoppen met het tuinonderhoud. Kent u iemand die dit, met ingang van het nieuwe 
kalenderjaar, over zou willen nemen, dan kunt u dit doorgeven aan meester Jan Jacob. Het gaat 
om het maaien van het gras, het bijhouden van de tuintjes, snoeiwerkzaamheden en het plein 
netjes houden. Er staat een financiële vergoeding tegenover. Informatie kan ingewonnen 
worden bij Gerrit Gillebaard of bij ondergetekende.  
  
Personeel 
Juf Elizah is al wat langer ziek en afwezig. Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk hoe 
lang het gaat duren. We proberen de inval zo goed mogelijk te regelen en hopen dat juf snel 
weer bij ons op school zal zijn. 
 
Kerst  
Op donderdag 22 december vieren met zijn allen het Kerstfeest. Alle kinderen, maar ook ouders 
en andere belangstellenden worden om 18.45 uur verwacht op het schoolplein, waar we tijdens 
een gezellig samenzijn het Kerstverhaal gaan uitbeelden. Na het kerstverhaal is er nog voor 
iedereen warme chocolademelk en wat lekkers. Zo rond 20.00 uur ronden we af. 
 
Tot zover de berichten,  
Jan Jacob Koornstra 
 

 

 

  

Agenda 
 
December 
5 Sinterklaas 
15 Activiteit Sem en Glenn 
22 Kerstviering (18.45 schoolplein) 
23 Iedereen om 12.00 uur uit 
26 Kerstvakantie (tot en met 6 januari) 
 


