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Dinsdag 5 juli 2022 
 
Jubileum juf Anky 
Gisteren hebben we het 40-jarig jubileum van juf 
Anky gevierd. ’s Ochtends is juf opgehaald van huis 
en bij school hebben we juf met een erehaag 
ontvangen. ’s Middags was er een voorstelling van 
Tijl Damen en we hebben de dag afgesloten met een 
lekker stukje oranjekoek. Het was een topdag! 
 
Survivalrun 
Groep 5 tot en met 8 gaat morgen meedoen met de 
survivalrun in Berlikum. Vanuit de groep is 
inmiddels de nodige informatie verstrekt over deze 
dag. Zet hem op jongens en meisjes! 
 
Summer Vibes en afscheid 
Volgende week dinsdag 12 juli sluiten we het 
schooljaar 2021-2022 gezamenlijk af met de 
Summer Vibes-party. We starten om 16.30 uur en 
sluiten om 18.30 uur af. Aan het eind van dit feest 
nemen we afscheid van groep 8. Lieke, Ynte, Rienk 
en Nathalie zijn aan het eind van de basisschooltijd 
gekomen en gaan na de zomervakantie naar het VO. We wensen alle vier heel veel plezier op de 
nieuwe school. Maak er een mooie tijd van. Ditzelfde wensen we ook Foeke Pieter toe, die na 
de vakantie naar De Bolder in Franeker gaat. Veel plezier, Foeke! Groep 8 is woensdag is 
woensdag 13 juli vrij om eventueel de laatste voorbereidingen te treffen voor de spelletjes op 
donderdag.  
We nemen ook afscheid van drie collega’s. Juf Esther, juf Mariska en meester Sjoerd gaan ons 
verlaten en slaan een nieuwe weg in. Juf Esther en meester Sjoerd zijn iets korter bij ons dan juf 
Mariska (21 jaar!), maar daarom zeker niet minder gewaardeerd. Juf Mariska en juf Esther blijven 
bij de stichting en zullen we ongetwijfeld nog weleens tegen komen. Meester Sjoerd gaat op 
avontuur naar Portugal. We bedanken alle drie heel hartelijk voor alles wat ze betekend hebben 
voor school en wensen hen heel veel succes met de nieuwe uitdaging.  
 
Nieuwe leerlingen 
Doutzen is al een tijdje bij ons op school, Jurre en Cees Auke komen direct na de vakantie. Wat 
leuk dat jullie bij ons op school zijn gekomen of nog gaan komen! We heten jullie van harte 
welkom en wensen jullie heel veel plezier toe op De Grûnslach. 
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Agenda 
 
Juli 
4/5 Oudergesprekken 
6 Survivalrun 
12 Afsluiting schooljaar (16.30-18.30) 
12 Afscheid groep 8 
14 Slotdag (iedereen om 12.00 uit) 
15 Zomervakantie 
 
Augustus 
29 Eerste schooldag. Gezamenlijke start met 

koffie/thee 
 

Jarigen 
Juli 
4 Jarno (11 jaar) 
4 Niek (6 jaar) 
4  Rowan (8 jaar) 
11 Ninthe (5 jaar) 
12 Betty (6 jaar) 
19 Femke (7 jaar) 
 
Augustus 
8 Cees Auke (4 jaar) 
 

Vanuit de GMR 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Ik wil jullie bij deze laten weten dat het gelukt is om de GMR vacatures van de oudergeleding 
vervuld te krijgen. Het nieuwe schooljaar 2022-2023 zullen we starten met 4 personen uit de 
oudergeleding en 4 personen uit de personeelsgeleding: 
 
-Wjelsryp, De Grûnslach: Een ouder en een personeelslid  
-Arum, De Oanrin: Een ouder  
-Makkum, De Ark: Een ouder en een personeelslid  
-Parrega, De Paadwizer: Een personeelslid  
-Easterein, De Foareker: Een personeelslid 
-Tjerkwerd, De Reinboge: Een ouder 
 
Met vriendelijke groet, 
Henrieke de Greef 
Voorzitter GMR 
CBO De Greiden 

 
Laatste schooldag en start nieuwe schooljaar 
Donderdag 14 juli is de laatste schooldag voor de zomervakantie. Groep 8 organiseert nog een 
leuke ochtend en dan is het om 12.00 uur voor iedereen vakantie. We wensen iedereen een hele 
prettige vakantie toe en tot maandag 29 augustus! We starten de eerste schooldag met een 
gezamenlijk bakje koffie/thee van 8.20 uur tot 9.00 uur. Het is dan mogelijk om kennis te maken 
met de nieuwe juffen.   
 
Tot zover de berichten,  
Jan Jacob Koornstra 

 



Ynfo CBS De Grûnslach 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


