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Start schooljaar
Het nieuwe schooljaar is alweer twee weken
onderweg; de ‘kop is eraf’. Mooi om iedereen
weer op school te kunnen begroeten en we
hopen er een goed jaar met zijn allen van te
maken. We zijn gestart met 50 leerlingen en
drie nieuwe leerkrachten. Tijdens de start van
het nieuwe schooljaar heeft u al even kennis
kunnen maken met juf Grietje, juf Judith en
juf Elza. Is het toen niet gelukt, dan komt het
wel in de loop van het schooljaar en anders
loopt u na schooltijd maar eens binnen om de
juffen te begroeten. We wensen iedereen een
heel plezierig schooljaar toe!
Controle e-mailadres
Om te controleren of alle ouders de mail krijgen, geven we deze Ynfo ook op papier mee. Heeft u
wel de papieren versie gekregen, maar niet deze Ynfo via de mail, dan moeten we kijken waar het
fout gaat en kunnen we het juiste mailadres alsnog toevoegen. Heeft u geen Ynfo via de mail
gekregen, dan kunt u dit melden op school.
Invallers
Het tekort aan invallers is ook voor komend schooljaar nog niet opgelost. Het blijft soms passen
en meten om, bij afwezigheid van leerkrachten, de inval te regelen. En (steeds vaker) kan het zo
zijn dat er helemaal niemand beschikbaar is. In het uiterste geval kan het gebeuren dat een
leerkracht zich ’s ochtends ziek afmeldt en er geen invaller is. In dat geval, en er is geen andere
oplossing mogelijk, kunnen de kinderen niet naar school. We vragen u daarop voorbereid te zijn
en opvangmogelijkheden achter de hand te houden. We melden dit uiterlijk om 7.45 uur via de
mail en via Klasbord. We hopen uiteraard dat het niet gaat gebeuren, maar we kunnen er ook maar
beter op voorbereid zijn.
Klasbord
Vorige week heeft u de inloggegevens voor Klasbord ontvangen. Als het goed
is kunt u weer foto’s en berichten vanuit de groepen zien. Is het inloggen nog
niet gelukt, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende via
grunslach@degreiden.nl.
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Oudergesprekken
In de week van 19 september zijn er oudergesprekken ingepland. Dit gaat om de zogenaamde
‘omgekeerde’ oudergesprekken. Deze gesprekken voeren wij eens in de twee jaar en zijn
‘omgekeerd’ omdat wij ouders vragen om iets over de eigen kinderen te vertellen. Tijdens dit
gesprek kunt u vertellen wat voor uw kind van belang is en wat voor ons relevant is om te weten.
Ouders zijn tenslotte de experts ten aanzien van de eigen kinderen. Zij weten wat er nodig is voor
kinderen om lekker in hun vel te zitten en tot goede prestaties te komen. Daarnaast weten ouders
vaak uit ervaring welke positieve aanpak of benadering wel of niet werkt. Eén week van te voren
ontvangt u een uitnodiging via de mail en kunt u zich inschrijven voor een gesprek met de
leerkracht.
Studie
Juf Elizah volgt dit schooljaar een opleiding is daardoor een aantal vrijdagen afwezig. De eerste
keer is morgen (9 september) al. Ze wordt dit keer vervangen door juf Sybrig. Geen onbekende
voor de kinderen.
Muzykwyn
Op 28 september organiseert Seewyn (kunsteducatie Waadhoeke) Muzykwyn, een interactief
muzikaal programma van circa 45 minuten voor groep 3. Onze groep 3 gaat hier naartoe en we
hebben voor het vervoer nog twee auto’s nodig. Wie wil er mee? We vertrekken om 9.45 uur en
gaan om 11.30 uur weer terug naar school.. Rijders kunnen dit doorgeven aan juf Grietje. Locatie
is De Rank in Franeker
Jarigen
Augustus
1
Ritske (10 jaar)
8
Cees Auke (4 jaar)
26
Geertje (6 jaar)
29
Noah (5 jaar)
September
21
Menno (6 jaar)
Tot zover de berichten,
Jan Jacob Koornstra

Agenda
September
9
Juf Elizah (groep 3) afwezig. Juf Sybrig valt in.
19-23 Oudergesprekken
23
Juf Elizah afwezig (opleiding)
27
OR/MR-vergadering
Oktober
3
Studiedag CBO De Greiden (leerlingen vrij)

Ynfo CBS De Grûnslach

