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Dinsdag 8 februari 2022 
 
Rapporten en gesprekken 
Komende vrijdag 11 februari worden de rapporten meegegeven aan de kinderen van groep 2, 6, 7 
en 8. In verband met de ziekte van beide juffen uit de middenbouw, komen de rapporten van groep 
3, 4 en 5 een week later op vrijdag 18 februari. De oudergesprekken zijn gepland voor volgende 
week. Hier krijgt u morgen een uitnodiging voor. De gesprekken van de middenbouw worden over 
de voorjaarsvakantie heen getild. 
 

Afscheid juf Sybrig 
Via de mail hebben we u twee weken geleden op de hoogte 
gebracht van het vertrek van juf Sybrig. Erg jammer voor ons dat 
juf bij ons weg gaat, maar voor haar een ontzettend mooie kans 
die we haar van harte gunnen. Vorige week op de studiedag 
hebben we als team zijnde afscheid van juf genomen. De 
kinderen hebben nog wat moois voor juf gemaakt en dit is 
gebundeld tot een mooi afscheidsboek.  
 
Meester Sjoerd 
Als opvolger van juf Sybrig is meester Sjoerd Veuger aangesteld. 
Meester Sjoerd loopt inmiddels twee weken mee bij ons op 
school en heeft vanaf gisteren de taken van juf Sybrig zelfstandig 
overgenomen. Welkom meester! Mooi dat je bij ons bent en we 
wensen je heel veel plezier toe op De Grûnslach.  
 

Speeltoestel 
Het speeltoestel staat inmiddels en er wordt al volop op gebruik van gemaakt. Klimmen, klauteren, 
balanceren en glijden. Er is van alles mogelijk. We zijn er erg blij mee! 
 
Herinnering ouderbijdrage 
Denkt u nog aan de ouderbijdrage? Voor dit schooljaar is de (vrijwillige) ouderbijdrage vastgesteld 
op € 55,00 per leerling. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL32 RABO 0326 6824 
81 onder vermelding van ‘ouderbijdrage, naam van het kind en cursusjaar’. Voor de leerlingen uit 
groep 7/8 staat dit jaar ook het schoolkamp op het programma. Hier vragen wij een extra bijdrage 
van € 25,00 per leerling voor. Voor leerlingen uit groep 7/8 bedraagt de ouderbijdrage dus € 80,00. 
Voor alle andere groepen is het € 55,00. Ouders die moeite hebben om het bedrag te betalen 
kunnen contact opnemen met school of de penningmeester (Ruurd van der Kooi).  
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Jarigen 
Februari 
12 Djurre (6 jaar)  
18 Freark (9 jaar) 
 
Maart 
2  Thomas (6 jaar) 
6 Brennen (6 jaar) 
7 Miriam (11 jaar) 
10 Bart (10 jaar) 
10 Tineke (7 jaar) 
17 Jelmar (5 jaar) 
27 Silke (11 jaar) 
     
Ziekte en lerarentekort 
We hebben het al eens eerder gemeld, maar het blijft problematisch om invallers bij ziekte te 
vinden. Zeker in deze tijd, waar we te maken hebben met veel ziekte, merken we dat het soms lastig 
is om de groepen ‘draaiende’ te houden. Tot nu is het nog iedere keer gelukt om de kinderen naar 
school te laten komen, maar het moment dat dat niet meer gaat komt steeds dichterbij. We vragen 
u nogmaals om rekening te houden met het feit dat wij pas ’s ochtends weten dat er geen leerkracht 
beschikbaar is en de kinderen noodgedwongen niet naar school kunnen. Het zou mooi zijn dat de 
kinderen in een dergelijk noodsituatie altijd een plekje hebben waar ze die dag naartoe kunnen gaan. 
Als een situatie zich voordoet brengen we u hier uiterlijk om 7.45 uur van op de hoogte via 
Klasbord en via de mail.  
 
Voorjaarsvakantie 
Van 21 tot en met 25 februari is het voorjaarsvakantie. Lekker een weekje uitwaaien. De vrijdag 
voorafgaand aan de vakantie (vrijdag 18 februari) zijn alle leerlingen om 12.00 uur uit. 
 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 
 
Hieronder kunt u nog een bericht van de Kidzzz- 
club lezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
Februari 
8 Schoolschaatsen groep 6/7/8 
11 Rapport mee 
14/15 Oudergesprekken 
15 Schoolschaatsen groep 6/7/8 
18 Rapport groep 3/4/5 mee 
18 Iedereen om 12.00 uur vrijdag 
21-25 Voorjaarsvakantie 
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