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Belangrijke data

ALGEMEEN
De laatste Handdruk van dit schooljaar, een schooljaar dat wel heel bijzonder was.
Afgelopen dinsdag zijn de leerlingen van groep 8 via de glijbaan uit het raam van hun
lokaal naar buiten gegleden. Op naar een nieuwe fase in hun leven! Na de zomervakantie
keren zij niet meer terug naar hun ‘oude’ basisschool, maar starten zij op een nieuwe VO
school.
Spannend, maar ook heel leuk om weer een nieuwe fase in te gaan. Wij wensen hen heel
veel plezier en succes op hun nieuwe school!
Vanaf deze plaats willen wij u heel hartelijk bedanken voor de hulp die u ook het
afgelopen schooljaar weer geboden heeft. Zonder uw hulp kunnen wij nu eenmaal niet
doen wat wij graag zouden willen doen voor de kinderen. Dank daarvoor!
Graag zet ik ook het team nog even in het zonnetje. Ook zij hebben een heel bijzonder
schooljaar achter de rug met als ‘toetje’ nog een flinke opdracht om de school geheel te
onruimen én in de laatste vakantieweek weer in te richten.
Voor nu eerst een hele fijne vakantie gewenst, geniet ervan, ontspan, rust lekker uit
allemaal en wij zien jullie graag weer terug op maandag 31 augustus!

Hartelijke groeten,
namens het team van de Griffel,
Linda Kroon
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31 augustus

14 t/m 18
september

Eerste schooldag
(start 8.30 uur!)
Handdruk nr. 1
Informatieavond groepen 3
en 8
Openingsviering in de kerk
van 10.30-11.00 uur
Openingsfeest op het plein
van 12.30-14.00 uur
Startgesprekken met ouders
van de groepen 1 t/m 8

18 september

Schoolfotograaf

21 september

Algemene Leden
Vergadering
Koffieochtend
Handdruk nr. 2
Bijeenkomst voor
klassenouders 20.00 uur

4 september
7 september
9 september
9 september

25 september
25 september
28 september

30 september
30 september

Start kinderboekenweek:
‘En toen?’
Vossenjacht
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KAMP GROEP 8
Wat was het fijn dat groep 8 donderdag 2 juli alsnog op kamp kon naar Driebergen!
Er zijn verschillende bosspellen gespeeld en we hebben buskruit met de hele klas gedaan.
De aanwezige juffen deden ook mee met dit spel, wat een feest!
Er is heerlijk gegeten en natuurlijk was er een bonte avond. Na het avondspel in het
donkere bos (spannend!) was het tijd om te gaan slapen. Om 00.00 uur konden we nog
een feest vieren want Jelmer werd 12! Dat gaf natuurlijk genoeg reden om lekker lang te
keten, maar er is toch ook nog even geslapen. Na een lekker ontbijt ging groep 8 op de
fiets weer terug naar Zeist. Moe, maar heel voldaan kwam groep 8 weer aan op school.
Niet alleen de kinderen maar ook de ouders die mee waren als begeleider én de
leerkrachten hebben genoten. Het was een heel fijn, sfeervol en gezellig afscheidskamp!

MUSICAL
Maandag 13 juli vond de musical van groep 8 plaats. De musical heette ‘de
Kauwgomgangsters’. Vanwege de geldende maatregelen konden wij de musical niet in de
school opvoeren, maar gelukkig konden wij terecht in de kerk. Daar hadden wij alle
ruimte. Wat was het een mooie musical en wat zijn wij trots op deze groep 8!
Met een lach, maar ook met een traan zullen zij na de vakantie niet meer terugkeren op
de Griffel. Zij rennen een nieuwe toekomst tegemoet, zoals te zien op de foto. Als
brugpiepers gaan zij weer een geheel nieuwe fase in. Het ga jullie goed!

GYMROOSTER GROEP 3 T/M 8 NIEUWE SCHOOLJAAR 2020-2021
Terence Harris

Sportief Zeist

9.00-9.45 groep 7

9.00-9.45 groep 7

9.45-10.30 groep 8

9.45-10.30 groep 8

10.30-11.15 groep 3

10.30-11.15 groep 3

11.45-12.30 groep 4

11.45-12.30 groep 4

12.30-13.15 groep 5

12.30-13.15 groep 5

13.15-14.00 groep 6

13.15-14.00 groep 6

Meester Frank, de gymdocent die op de donderdag lesgaf, heeft besloten een vervolg
studie te gaan volgen in Litouwen. Samen met zijn vriendin gaat hij daar voor langere tijd
naar toe. Wij bedanken Frank heel hartelijk voor de leuke en sportieve gymlessen die hij
gegeven heeft en voor de plezierige samenwerking. Samen met Sportief Zeist zijn wij op
zoek naar een nieuwe gymdocent voor de donderdagen.

www.bsdegriffel.nl · info@bsdegriffel.nl

2

Handdruk · de Griffel · Nummer 12

SAVE THE DATE!
Vanwege Corona zijn veel leuke activiteiten voor de kinderen (voorjaarsmarkt,
avondvierdaagse, sportdag etc.) geannuleerd.
Om elkaar weer te ontmoeten en het schooljaar feestelijk te starten, organiseert de
ouderraad een openingsfeest op woensdag 9 september van 12.30-14.00 uur op het
schoolplein (conform richtlijn RIVM).
Vindt u het leuk om te helpen? Wij kunnen nog best wat hulp gebruiken voor het
praktische gedeelte van de organisatie (helpen klaarzetten materialen/spullen, versieren
etc.). U kunt aangeven bij de leerkracht van uw kind als u wilt helpen.
Nadere informatie over het openingsfeest volgt spoedig na de zomervakantie.

www.bsdegriffel.nl · info@bsdegriffel.nl
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5 GELIJKE DAGEN MODEL
Met ingang van het nieuwe schooljaar starten wij met het 5 gelijke dagen model. Dit
betekent dat elke schooldag start om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. De schooldeuren
gaan ‘s morgens om 8.25 uur open.
Kind en Co, de kinderopvangorganisatie die bij ons in het gebouw is gehuisvest, is tijdens
het traject afgelopen schooljaar meegenomen. Zij weten dus dat wij nieuwe schooltijden
gaan krijgen en zij passen daar hun aanbod en opvangtijden op af.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op vrijdag 18 september zal schoolfotograaf bij ons op school aanwezig zijn. Na de
vakantie zullen wij u verder informeren, maar deze dag kunt u alvast in uw agenda
noteren.

SCHOOLKALENDER
In het ouderportaal staat de online jaarkalender voor het nieuwe schooljaar alweer klaar
voor u. Ouders die hebben aangegeven daarnaast ook nog een papieren kalender te
willen ontvangen zullen deze in de tweede/derde schoolweek ontvangen.
De studiedagen zijn inmiddels bekend (kinderen zijn deze dagen vrij):
-vrijdag 16 oktober 2020
-donderdag 12 november 2020
-maandag 1 februari 2021
-maandag 26 april 2021 (voor Koningsdag)
-vrijdag 4 juni 2021
-woensdag 23 juni 2021
-Op woensdag 17 maart staat (zoals het er nu naar uitziet) de personeelsmiddag voor alle
Stichtscholen gepland. De kinderen zijn deze middag om 12.00 uur vrij.
-Op vrijdagmiddag 16 juli 2021 start de zomervakantie voor alle kinderen om 12.00 uur.

ROOKVRIJ SCHOOLPLEIN
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij
onderwijsterrein bij. Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij
terrein te hebben (vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur). Dit geldt voor
primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat
kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij
terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Dit betekent
dat er niet meer gerookt mag worden op het plein, ook niet als er geen kinderen in de
buurt zijn. De bordjes die wij ontvangen hebben zullen wij na de vakantie op de gevel
hangen zodat alle bezoekers kunnen zien dat ook de Griffel rookvrij is (bron
www.rookvrijschoolterrein.nl).
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