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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De laatste maand van het jaar 2020 staat voor de deur. Een maand waarin normaal gesproken veel 

gezellige activiteiten met familie plaatsvinden. Dit jaar zal het anders zijn. Ook op school vieren wij de 

feesten aangepast. Wij zijn blij dat wij van tevoren met het team hebben afgesproken dat wij de 

decemberfeesten klein houden zodat wij snel kunnen schakelen wanneer dit door besmettingen of 

andere omstandigheden noodzakelijk mocht zijn.  

U heeft waarschijnlijk van uw kind(eren) wel gehoord dat het Sinterklaasfeest gezellig en spannend 

verloopt. Onze Sinterklaascommissie heeft goed nagedacht over de invulling van het feest en heel 

gave activiteiten bedacht. Het Sinterklaasfeest wordt daardoor ook dit jaar onvergetelijk. 

 

Helaas zijn wij getroffen door een aantal besmettingen onder onze collega’s. Deze besmette collega’s 

werken allen op het IKC. Ook is er een leerling besmet op het IKC.  

Het blijft altijd gissen waar men de besmetting oploopt. De collega’s die besmet zijn, kunnen elkaar 

niet besmet hebben. 

Wij hebben onze collega’s nogmaals gevraagd heel alert te zijn op het houden van de 1,5 m afstand.  

 

Wij vinden het jammer dat er soms negatief wordt gereageerd op het feit dat de kinderen 

thuisonderwijs krijgen. Thuisonderwijs heeft ook niet onze voorkeur maar als het niet anders kan, 

moeten we blij zijn dat dit mogelijk is. Natuurlijk is het vervelend als u ‘s morgens het bericht krijgt 

dat uw kind niet naar school kan.  

 

U kunt zich misschien voorstellen dat het een hectiek oplevert als wij ‘s morgens horen dat een 

leerkracht besmet is en in contact is geweest met een aantal collega’s. Belangrijk voor ons is om dan 

snel te schakelen en niemand voor niets naar school te laten komen. Vervolgens gaan wij aan de slag 

met de GGD en volgt verdere communicatie. 

 

Heel fijn is het dan dat sommige ouders ons een positief bericht sturen dat zij blij zijn met hoe de 

communicatie verloopt en dat zij heel goed begrijpen dat het soms een lastige situatie is waarin wij 

ons bevinden. Ik dank de ouders met de positieve reacties heel hartelijk hiervoor. Deze reacties 

kunnen wij echt wel gebruiken. 

 



Beleid 

Wij hebben u al eerder laten weten dat wij de kinderen thuisonderwijs geven als een leerkracht 

getest moet worden en/of besmet is. De weekplanning staat in Teams zodat kinderen weten wat zij 

moeten doen. De leerkracht maakt afspraken met de kinderen om online te komen.  

Ook de kinderen van unit 1 krijgen thuisonderwijs als dit nodig is. De leerkrachten communiceren 

dan met u wat er mogelijk is. 

 

Wanneer een leerkracht besmet is en dus langere tijd niet naar school mag, verdelen wij de lasten. 

Dit betekent dat elke klas van een bepaalde unit dan een paar dagen thuisonderwijs krijgt. Om de 

beurt. Zo kunnen alle kinderen toch regelmatig naar school afgewisseld met thuisonderwijs.  

 

Belangrijk voor u is om hier rekening mee te houden. Zorg dat u iets geregeld heeft (eventueel met 

andere ouders) om de kinderen op te vangen. De kinderen mogen wel naar school komen voor de 

gym, als dit ook voor u mogelijk is. Ook mogen de kinderen gewoon naar de BSO komen. Uiteraard 

alleen als zij geen klachten hebben. 

 

Nieuwe leerlingen 

In december zijn er weer kinderen die 4 jaar worden en naar De Gouden Griffel komen. 

Wij heten van harte welkom: 

Danie Eekman in unit 1aG bij meester Rob en juf Vera. 

Coen de With in unit 1b bij juf Mirjam en juf Monique. 

Zeyneb Avci in unit 1c bij juf Marloes en juf Mariëlla.  

Wij wensen Danie, Coen en Zeyneb een heel fijne en leerzame tijd bij ons op De Gouden Griffel. 

 

Babynieuws 

Juf Anouk van unit 4bG is zwanger. Zij en haar partner Ard verwachten in mei hun eerste kindje. Van 

harte gefeliciteerd Anouk en Ard. Wij wensen Anouk een goede zwangerschap toe! 

 

 
 

 



Groepsbezoeken  

Drie keer per jaar gaan de intern begeleiders en de adjuncten op groepsbezoek. Jaarlijks worden er 

drie thema’s uitgezocht waarvoor we gaan kijken in de klassen. Het kan zijn dat we graag een 

rekenles willen zien omdat we een nieuwe rekenmethode hebben of we willen een specifieke 

instructie les zien, soms willen we iets zien op sociaal emotioneel gebied. Dit onderwerp is 

afhankelijk van de ontwikkelingen in de school. Gewapend met een observatielijst gaan we dan de 

klassen in. Na afloop bespreken we onze bevindingen met de leerkrachten. Ook kijken we na afloop 

school breed hoe we ervoor staan en welke dingen er goed gaan en/of waar we nog aan moeten 

werken.  

Afgelopen oktober zijn we begonnen met een nieuw project. Per unit nodigen we vooraf ook 

leerlingen uit van elke groep. Dit zijn leerlingen uit unit 2, 3 en 4. Met deze kinderen maken we ook 

een observatielijst. Kinderen kunnen heel goed aangeven wat ze fijn vinden in een les. Zij mogen dan 

mee de groepen in en na afloop bespreken we met hen de tips en de tops. Dit is zo’n leuke ervaring 

voor ons als leerkrachten en we leren er enorm veel van.  

Dit jaar gingen we kijken naar een rekenles. De kinderen gaven aan dat ze het fijn vonden als de 

leerkracht materiaal bij de les gebruikt om het uit te leggen. Bij rekenen willen ze ook een goede 

uitleg over welke stappen ze moeten maken bij bijvoorbeeld een deelsom. Ook vinden ze het fijn als 

de leerkracht na afloop goed kijkt wie het al begrijpt en wie nog niet. Van al deze opmerkingen 

hebben we een observatielijst gemaakt. Ze gingen daarna echt meekijken in de klassen van hun unit. 

Ze gaven ook tips aan de leerkrachten. Het was heel bijzonder om te zien en te horen hoeveel de 

kinderen zien en hoe goed ze feedback konden geven aan de leerkrachten. Ze namen hun rol dan ook 

heel serieus en vonden dat ze de volgende keer weer mee moesten om te kijken of de leerkrachten 

ook echt iets hadden gedaan met hun tips.  

Wat kunnen we toch veel van onze kinderen leren! 

 

Nieuws van de ouderraad 

De Ouderraad heeft in september de OR-bijdrage voor schooljaar 2020/2021 geïncasseerd. Tevens 

heeft dit jaar een nadere inventarisatie plaatsgevonden onder de ouders waar om uiteenlopende 

redenen geen OR-bijdrage geïncasseerd kon worden. We hebben op de betreffende brief veel 

positieve reacties ontvangen van ouders. Dank daarvoor. Hierbij nog een vriendelijke oproep aan de 

ouders die nog niet gereageerd hebben, om dit alsnog te doen. 

Opbrengst Bag2School Op 4 november j.l. was er op beide locaties de Bag2School-actie. Deze was 

zeer succesvol. Er is 1654kg verzameld; goed voor een opbrengst van 496,20 euro! 

De volgende Bag2School actie is op 18 mei 2021. 

De Sint en zijn Pieten zijn weer in het land. Daarom heeft de Ouderraad de Gouden Griffel en het IKC 

feestelijk versierd. 



 

Ook heeft de Ouderraad Sinterklaas en zijn Pieten geholpen, door een kleine verrassing in de 

schoenen van de kinderen te stoppen. 

 

BSO IKC De Gouden Griffel  

Zoals u misschien weet werken we binnen het IKC met onze eigen kinderopvang. 

Onze medewerkers (18 vaste krachten, 7 stagiaires) participeren op vele fronten binnen zowel de 

locatie Gouden Griffel als wel het IKC. 



Om u een beeld te schetsen hoe het BSO-team bijdraagt aan het vormgeven van onderwijs en 

opvang binnen beiden scholen, willen wij u graag meenemen hoe een dag van een pedagogisch 

medewerker binnen school eruitziet. 

7.30 – 8.45 uur 

We starten in de ochtend met de Voorschoolse Opvang (VSO). De kinderen mogen een rustige 

activiteit kiezen en worden daarna naar de klas gebracht. Wij brengen de kinderen naar de GG. 

9.00 – 11.15 uur 

We ondersteunen individuele kinderen en of groepjes, PPO Delfland dag arrangementen en flitsen. 

Natuurlijk gaat dit in overleg met de adjuncten, specialisten en/of IB. 

11.30 – 13.30 uur 

Deze tijd wordt gevuld met het aanbieden van de Tussen Schoolse Opvang (TSO). De kinderen eten 

en drinken in de klas, daarna verzorgt ons team het buitenspel, met vrije activiteiten of geplande 

activiteiten. U kunt dan denken aan knutselen, veerkracht, weerwolven spel, levend Stratego of 

bordspellen. Als de kinderen met ideeën komen sluiten we daar ook graag op aan. 

13.30 – 14.00 uur 

Pauze 

14.00 – 15.00 uur 

We ondersteunen in deze tijd vaak de units met Jeelo workshops. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

de talenten van onze medewerkers (creatief, sport en spel, bewegen, koken enz.). 

Vaak is dit ook het moment om met ons team in overleg te gaan over de buitenschoolse opvang. U 

kunt dan denken aan kind in beeld gesprekken, teamoverleg, voorbereidingen activiteiten en of 

vakanties. 

15.00 – 18.30 uur 

Gedurende dit tijdslot bieden we de Buitenschoolse Opvang (BSO) aan. We halen de kinderen uit de 

klas, eten en drinken samen wat, praten over hoe de schooldag was. Daarna gaan we lekker even 

naar buiten. Tussen 16.00 – 17.00 uur bieden we activiteiten aan, hierbij wordt geluisterd naar wat 

kinderen leuk vinden en waarmee we ze kunnen uitdagen. De kinderen kiezen dagelijks zelf hun 

activiteit. Om 17.00 uur drinken en eten we nog wat kleins en mogen de kinderen vrijspelen tot ze 

worden opgehaald. 

Zoals u hierboven kunt lezen leveren onze pedagogische medewerkers een belangrijke bijdrage in 

onderwijs en opvang, waarin uw kind centraal staat! 

 

Nieuws van de Sinterklaascommissie 

Hoor wie klopt daar kinderen………?  



Eindelijk was het weer zo ver! Vol verwachting klopte ons hart. Zou Sinterklaas dit jaar wel komen nu 

het coronavirus ook in Spanje veel mensen heeft ziek gemaakt?  

Gelukkig konden wij opgelucht ademhalen, want Sinterklaas heeft ons samen met zijn pieten in een 

speciaal videobericht laten weten dat hij komt!  

Het was allemaal nog even spannend, omdat Piet Charlie onderweg op de boot ziek was geworden. 

Sinterklaas heeft daarom weer via een videoboodschap, aan alle kinderen van Unit 1 en Unit 2 

gevraagd om een medicijn te maken voor Piet Charlie. Gelukkig zijn ze meteen aan de slag gegaan en 

hebben ze een geweldig medicijn gemaakt! Inmiddels heeft Sinterklaas ons laten weten dat piet 

Charlie weer helemaal gezond is en dat het goed gaat!  

In Unit 3 en Unit 4 ontvingen de kinderen echte “Sintbrieven”. In deze brieven stonden opdrachten 

die de kinderen mochten uitvoeren. Daarnaast had Sinterklaas ook geweldig nieuws! Alle kinderen 

mochten namelijk op 26 november hun schoen zetten op school! Helaas zagen de kinderen de 

volgende morgen dat ook rommelpiet onze school niet voorbij is gegaan dit jaar, maar er was ook 

iets anders aan de hand. Alle schoencadeautjes waren verstopt! Gelukkig was er een echte 

schatkaart die de weg wees naar alle cadeautjes! Wat waren we blij!  

Omdat wij ook in Nederland nog dagelijks geconfronteerd worden met het coronavirus, heeft 

Sinterklaas laten weten dat hij dit jaar helaas onze school niet kan bezoeken. Inmiddels heeft hij wel 

een videobericht gestuurd met een oproep, namelijk dat alle kinderen van Unit 1 en Unit 2, op 4 

december a.s. als piet verkleed mogen komen naar school om zo samen het feest te vieren. In Unit 3 

en Unit 4 zal er een spel worden gespeeld, Secret Sint. Naast de prachtige surprises die er elk jaar 

worden gemaakt, zullen er dit jaar extra lootjes worden getrokken om elkaar even goed in het 

zonnetje te zetten in deze “bijzondere tijd “. 

Kerstcommissie 

De kerstcommissie is zich nog volop aan het voorbereiden en heeft laten weten dat zij een aparte 

mail naar u stuurt via Social Schools. 

 

Vesten mee 

Nog even een herinnering: geeft u uw kind(eren) een vest of trui mee zodat zij die aan 

kunnen trekken als zij het fris hebben. Wij ventileren in pauzes met de ramen open. Dan is 

het best koel als de kinderen de klas inkomen. 

 

Belangrijke data 

Vrijdag 4 december:          Sinterklaasfeest op school 

Vrijdag 18 december:        Studieochtend, de kinderen zijn vrij en start kerstvakantie 

Maandag 4 januari:           Griffelnieuws 5 

 

 

Het team van De Gouden Griffel wenst u ondanks alle beperkingen 

heel gezellige feestdagen! 


