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Sint  
We zijn alweer een tijdje in de ban van Sinterklaas. Wat een 
gezellige dagen zijn dit! Vandaag zagen we dat de Sint en zijn Pieten al op school zijn 
geweest, want we hadden wat lekkers in ons vak of schoen gekregen. Uit betrouwbare 

bron hebben we vernomen dat aanstaande 
donderdag 5 december onze school nog op 
een bezoekje kan rekenen. We verwachten 
Sinterklaas en Zwarte Piet zo rond 8.30 uur 
op het schoolplein. Spannend! Na de 
ontvangst op het plein gaat het bezoek verder 
naar de peuters en de andere groepen. 
Iedereen is van harte welkom om de Sint en 
zijn Pieten te verwelkomen.  
 
 

Kerst 
Na Sinterklaas komt ook de kerstviering al snel dichterbij. De viering - iedere leerling 
heeft een rol(letje) - houden we op donderdagavond 19 december in de kerk van 
Wjelsryp. We starten om 19.00 uur en iedereen (ouders, familie, kennissen, 
dorpsgenoten enz.)  is van harte welkom om dit samen met ons te vieren.  
 
Kinderpostzegelactie 
De kinderpostzegelactie is alweer een tijdje achter de 
rug, maar een paar weken geleden kregen we nog een 
grote verrassing te horen. Onze groep 8 heeft namelijk 
een reisje naar Duinrell gewonnen! Dit omdat groep 8 de 
hoogste gemiddelde opbrengst per leerling heeft 
opgehaald. Wat een topprestatie! Goed gedaan groep 8 
en veel plezier in Duinrell. 
 
Ouderbijdrage 
De vrijwillige ouderbijdrage voor dit cursusjaar 
bedraagt € 50,00 per leerling. Voor leerlingen uit groep 
8 komt hier nog € 25,00 bij in verband met schoolkamp. 
Heeft u dit nog niet betaald, dan kunt u dit overmaken 
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op rekeningnummer NL32 RABO 0326 6824 81 
onder vermelding van ‘Ouderbijdrage, naam 
kind(eren) en cursusjaar’. Bij voorbaat dank. 
 
Kerstboeken  
Net als vorig jaar mogen de kinderen van de 
midden- en bovenbouw ook dit jaar weer een 
kerstboek uitkiezen. Komende donderdag en vrijdag liggen de kerstboeken in de 
middenruimte klaar en kunnen de kinderen zelf (of met hulp van een ouder/pake/beppe) 
een boek van voorkeur opschrijven. Dit boek krijgen de kinderen na de kerstviering als 
cadeautje mee. Kan er in de vakantie lekker worden gelezen. 
 
MQ scan 
Een tijdje geleden heeft u een toestemmingsformulier gekregen voor het afnemen van 
de MQ-scan door onze buurtsportcoach Nik Hoving van de gemeente Waadhoeke. Heeft 
u het formulier nog thuis liggen, dan kan het nog tot en met maandag 9 december 
ingeleverd worden. Op maandag 9 december neemt Nik de scan af en hij is na afloop 
(zo rond 14.35 uur) beschikbaar voor het beantwoorden van vragen hierover. U kunt 
vragen en/of opmerkingen ook sturen naar zijn e-mailadres: Nik@sportfryslan.nl.  

 
Verjaardagen 
December  
11 Jente – 5 jaar 
15 Max – 10 jaar 
15 Nathalie – 10 jaar 
28 Christa – 8 jaar 
29 Ylse – 10 jaar 
 

Gymles Talitha en Famke 
Als opdracht voor hun huidige school gaan onze oudleerlingen Talitha en Famke 
(samen met medeleerling Mirthe) op donderdagmiddag 12 december een gymles geven 
aan de middenbouw. Deze les wordt door de dames gefilmd. De beelden worden niet 
openbaar gepubliceerd, maar is meer bedoeld om op school te laten zien dat ze de les 
gegeven hebben en hoe deze is verlopen. Als u geen toestemming geeft dat uw kind 
gefilmd wordt tijdens deze les, dan kunt u dit aangeven op school en dan wordt hier 
rekening mee gehouden.  
 
Kerstvakantie  
Op vrijdag 20 december is het 
spelletjesochtend. De kinderen mogen 
spelletjes van thuis meenemen. Van 
maandag 23 december tot en met 
vrijdag 3 januari is het kerstvakantie. Op 
maandag 6 januari verwachten we 
iedereen weer op school. Iedereen hele 
prettige feestdagen toegewenst! 
 
Tot zover de berichten,  
Jan Jacob Koornstra 
 
PS.: Hieronder staan nog berichten van de MR, dorpsbelang en de Kidzz club.  

Agenda 
 
December 
5 Bezoek Sinterklaas 
5/6 Kerstboeken uitzoeken midden- en bovenbouw 
9 MQ-scan 
12 Gymles  middenbouw Talitha, Famke en Mirthe 
19 Kerstviering in Kerk Wjelsryp (19.00 uur) 
20 Spelletjesochtend 
23 Kerstvakantie 
 
Januari 
6 Weer naar school 
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Bericht van de Medezeggenschapraad (MR) CBS de Grûnslach. 
Middels dit bericht willen wij u op de hoogte stellen van nieuwe ontwikkelingen op 
school.    
 
Wij zijn benaderd door CBS de Earnewjuk uit Oosterlittens om te verkennen of een 
samenwerking voordelen kan bieden voor beide scholen. De scholen zijn beide 
onderdeel van CBO de Greiden.  
 
De Earnewjuk kampt met een dalend aantal leerlingen. Om goed onderwijs te kunnen 
bieden en vanuit sociaal-emotioneel oogpunt is het wenselijk dat kinderen met andere 
kinderen van dezelfde leeftijd om kunnen gaan. Aangezien de Earnewjuk een 
tegengesteld aantal leerlingen heeft qua leeftijdsopbouw, zouden de scholen elkaar goed 
aan kunnen vullen. 
 
Omdat bovenstaande nog in de verkenningsfase zit is het nog niet bekend hoe en 
wanneer een eventuele praktische invulling er uit zou kunnen zien. De komende periode 
zal duidelijk worden of de verkenning van een samenwerking een vervolg zal krijgen. 
Zowel de MR van de Earnewjuk als de MR van de Grûnslach zijn positief om deze 
verkenning voort te zetten. 
 
Wij houden u op de hoogte. 
 
Paul G. de Jong 
Namens MR CBS de Grûnslach 

 
 
 
 
 
 
 

Kerstbomeninzamelactie  
Ook dit jaar is er weer een kerstbomen inzamelactie met daaraan gekoppeld een kleine 
verloting. De bedoeling is dat de kinderen van de basisschool de kerstbomen verzamelen 
en deze op zaterdag 4 januari 2020 tussen 13:00 en 13:30 uur inleveren bij de 'glasbak' 
op de hoek Tillewei - Lytse Buorren.  
 
De gemeente doet dit jaar een proef om kerstbomen centraal in de dorpen en wijken in te 
zamelen en haalt de kerstbomen op. Voor iedere ingeleverde kerstboom wordt één lootje 
uitgereikt. Met dit lootje bestaat de kans een prijsje te winnen.  Vanaf 13:30 uur worden 
de kinderen in het dorpshuis verwacht. Er zal een film worden vertoond worden en wordt 
er getrakteerd op chips en limonade. De winnende lootjes worden in de pauze 
bekendgemaakt.  
 
Indien uw kerstboom niet via de inzamelactie wordt ingeleverd, kunt u zelf uw kerstboom 
afvoeren. Dit kan bij een milieustraat, of door uw kerstboom aan te bieden tijdens de 
gemeentelijke ophaalroute voor snoeiafval. Dit moet door u zelf worden aangemeld bij de 
OMRIN.  
 
Namens bestuur  
Dorpsbelang Wjelsryp. 
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Ben je er bij………. ???????? 

 

Bij de Kidzz club zondag 8 december 

Thema:   

Sterren, sterren, Sterren 

Om 9:30 uur in “it Tsjerkehûs” 

 

 


