
 

Nieuwsbrief van R.K.  Basisschool De Gouden Griffel. 

Jaargang 2020-2021, 31 augustus 2020, nummer 1. 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

Vandaag was het zover: de vakantie is voorbij en de kinderen konden weer naar school. Ik hoop dat u 
heeft genoten van een fijne zomervakantie die ongetwijfeld voor iedereen anders is geweest dan 
anders. Ik moet zeggen dat ik er een beetje tegenop zag om niet naar het buitenland te gaan. Nu 
denk ik: “Wat een flauwekul. Nederland is prachtig en als dat nu het ergste is dat je niet naar het 
buitenland kunt.....”. Het was een heerlijke vakantie waarin ik oma ben geworden van mijn derde 
kleinkind! 
 
In de zomervakantie hebben veel kinderen gebruik gemaakt van onze kinderopvang IKC De Gouden 
Griffel. Er zijn veel leuke activiteiten geweest. Er was een wisselend programma dat paste bij de 
weersomstandigheden. Onze collega’s hebben ervoor gezorgd dat het heel fijne en gezellige weken 
waren! 
 

In de laatste week van de zomervakantie is het team aan het werk gegaan om de klassen startklaar te 

maken en met elkaar de planning voor de eerste periode voor te bereiden. Het ziet er allemaal fris en 

opgeruimd uit! 

 

U heeft vrijdag 28 augustus van de adjuncten een bericht ontvangen over het opengaan van de 

school en de daarbij behorende afspraken. De informatie via de adjuncten zult u vaker ontvangen 

omdat er soms voor de locaties andere zaken belangrijk zijn.  

 

Met ingang van dit schooljaar werk ik minder. De directie heeft samen gekeken hoe de taakverdeling 

herverdeeld kon worden. 

Hieronder ziet u een overzicht van de werkdagen van de directie. Dit wil niet zeggen dat wij op onze 

werkdagen altijd op de desbetreffende locatie zijn. Soms zijn er externe overleggen of vindt een 

overleg op de andere locatie plaats. De adjunct-directeuren zijn de aanspreekpersonen voor als u er 

met de leerkracht niet uitkomt. Wanneer u hen wilt spreken, is het handig om een afspraak te 

maken. Daarnaast is ook Ton of Rebecca op een van de locaties. 

 

GG                                      

Maandag:      Aukje en Rebecca 



Dinsdag:         Aukje en Rebecca 

Woensdag:    Aukje en Ton 

Donderdag:   Yvonne en Ton 

Vrijdag:           Aukje en Ton  

 

IKC 

Maandag:       Gaby en Ton (en Yvonne)  

Dinsdag:          Gaby en Ton 

Woensdag:     Gaby en Rebecca (en Yvonne) 

Donderdag:    Gaby en Rebecca 

Vrijdag:            Rebecca 

 

Groet,  

Yvonne van der Heijden 

 

Juf Kelly is bevallen 

Twee weken voor de uitgerekende datum is dochter Puk op 14 augustus geboren! 
Van harte gefeliciteerd Kelly, Robert, Steff en Fiep met de geboorte van jullie dochter en zusje! Wij 

wensen jullie veel geluk! 

 

  
 

Nieuwe leerlingen 

Er zijn een heleboel nieuwe kinderen bij ons op school gekomen. Veel 4-jarigen die voor het eerst 

naar de basisschool mogen. Ook kinderen die verhuisd zijn of van de andere school komen heten wij 

van harte welkom. 

Unit 1aG:   Julian Vega Perez en Lola de Hek. 

Unit 1bG:   Phileine van der Linden en Claire Bink. 

Unit 1a:      Dex in ‘t Veen, Jari Koen, Kiki Knops, Lot van Eeden, Frederick Cleine, Jolie van Doorn  

                    en Jayda Loendersloot. 

Unit 1b:     Lily de Vries, Alexander Hoogendoorn en Vesper Knops.  

Unit 1c:      Eser Cinar, Bram Bakker, Anouk Waal, Seve Thoen en Dante de Wild. 

Unit 1d:     Sascha Roelofsen, Ted van Duijn, Luca van Rossum, Meryam Azor,   

                    Mara Kneppers,  Amelie Fransen en Ralph Kolleman. 



Unit 2aG:   Evi-Lynn de Veer. 

Unit 2a:      Hayley van Olffen. 

Unit 2b:      Loys Vielvoye. 

 

 

Wij wensen jullie allemaal een heel fijne en leerzame tijd op De Gouden Griffel! 

 

Informatieavond 3 september  

De informatieavond vindt dit schooljaar op donderdagavond 3 september plaats. Wij kunnen jullie 

niet op school ontvangen. De informatieavond vindt plaats via Teams. U kunt via het officeaccount 

van uw kind(eren) inloggen in Teams om de avond te volgen.  

Unit 4: 19.00-19.30 uur 

Unit 3: 19.30-20.00 uur 

Unit 2: 20.00-20.30 uur 

Unit 1: 20.30-21.00 uur 

 

Zet uw camera aan en de microfoon uit. U kunt na afloop vragen stellen aan de leerkracht(en). Als er 

geen gelegenheid meer is om vragen te stellen via Teams, kunt u uw vragen via de mail aan de 

leerkracht(en) sturen. Zij zullen de vragen dan later beantwoorden. 

 

Gouden Gesprekken 

Een Gouden Gesprek is een gesprek tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de leerkracht. Wij vinden het 

waardevol om een goede start te maken en te weten hoe het met uw kind gaat. U ontvangt van 

tevoren een vragenlijst van de leerkracht. Belangrijk is dat u aangeeft wat uw kind nodig heeft van de 

leerkracht om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen op cognitief en sociaal emotioneel 

gebied.  

De Gouden gesprekken vinden wel live plaats tenzij de leerkracht of u het liever via teams willen 

laten plaatsvinden. Een Gouden Gesprek duurt 10 minuten. 

De Gouden Gesprekken vinden voor het schoolkamp plaats. U ontvangt van de leerkracht een 

uitnodiging via Social Schools.  

Voor de kleuters geldt dat het Gouden Gesprek na ongeveer 6 weken onderwijs plaatsvindt. 

 

Trakteren 

Wij hebben nieuwe afspraken gemaakt over het trakteren op school. Voor de zomervakantie 

mochten de kinderen niet trakteren i.v.m. het coronavirus. 

Nu mogen alle kinderen die vanaf 31 augustus jarig zijn weer trakteren. Spreekt u met de leerkracht 

af wanneer uw kind kan trakteren.  

Er mag alleen een voorverpakte traktatie worden uitgedeeld. Het liefst iets gezonds (denk hierbij 

aan een verpakt kaasje of worstje of een klein speeltje).  

Kinderen mogen trakteren vanaf hun 5e verjaardag.  

 

Wij steunen nog steeds de stichting “Jarige Job”. Kinderen brengen GEEN traktatie voor de 

leerkrachten mee. Als zij iets willen trakteren dan graag een donatie voor de stichting “Jarige Job” die 

kinderen die geen verjaardag kunnen vieren, voorziet van een verjaardag doos. Voor meer 

informatie: 



https://www.stichtingjarigejob.nl/ 

 

Schoolkamp 2020 

Zoals het er nu naar uitziet zullen de kinderen van unit 3 en unit 4 op schoolkamp gaan en ook 

overnachten. 

De kinderen van unit 1 en unit 2 gaan ook op “schoolkamp” maar overnachten dit schooljaar NIET op 

school. 

Data van de schoolkampen: 

Unit 1: dinsdag 22 september 

Unit 2: donderdag 24 september 

Unit 3: woensdag 23 september tot en met vrijdag 25 september 

Unit 4: woensdag 30 september tot en met vrijdag 2 oktober 

Meer informatie ontvangt u via de leerkracht(en) 

 

Interne Begeleiding 

 
 
Wij zijn Tamara Brust en Tamara Vink-Zwanenburg. Wij zijn de Intern Begeleiders van de Gouden 
Griffel (ook wel IB’ers genoemd). Wij zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg binnen de school. 
We hebben te maken met verschillende vragen vanuit leerkrachten, leerlingen, ouders, directie en 
schoolinspectie. Voornamelijk zijn wij bezig met het planmatig werken aan de zorgstructuur. Ook 
bieden wij steun aan collega’s bij het signaleren, analyseren en hulp bieden aan leerlingen met 
(zorg)vragen. Twee keer per jaar houden wij groepsbesprekingen met de leerkrachten. Tijdens de 
bespreking worden alle leerlingen besproken. Daarnaast doen wij verschillende groepsbezoeken en 
observaties. Mocht er behoefte zijn vanuit ouders of vanuit een leerkracht, kunnen wij eventueel 
aansluiten bij oudergesprekken. Ook volgen wij onze (zorg)leerlingen zo goed mogelijk. Voor vragen 
kunt u altijd bij ons terecht. Uiteraard blijft de leerkracht van uw kind natuurlijk het eerste 
aanspreekpunt. 
Tamara Brust                                                              Tamara Vink-Zwanenburg 
 IKC De Gouden Griffel                                              De Gouden Griffel 
Theo d ‘Orsingel 30                                                    Annie M.G. Schmidtlaan 2 tbrust@degoudengriffel.nl                                      
tvink@degoudengriffel.nl 
Werkdagen: ma-di-do                                               Werkdagen: ma-di-vr 
 

 

MR verkiezing 

Hieronder vindt u drie teksten waarin ouders, die graag zitting nemen in de medezeggenschapsraad, 

zich aan u voorstellen. 

U kunt uw stem uitbrengen door op de link onder de teksten te klikken. U komt dan in Forms terecht 

waarin u uw keuze kunt maken voor de ouders die u graag in de MR ziet. 

https://www.stichtingjarigejob.nl/
mailto:tbrust@degoudengriffel.nl
mailto:tvink@degoudengriffel.nl


 

 

 

 

 

 
Beste ouders, mijn naam is Desirée Molman. Ik ben de moeder van Bram (unit 3 IKC) en Mick (unit 1 

IKC). Wij zijn 5 jaar geleden in Berkel komen wonen. Waar we in Rotterdam weinig contact hadden 

met buren, wonen we nu in een wijk met veel en prettig contact. Ik sta dan ook graag op een borrel 

met vrienden of op een Lansingerlands festival (hopelijk snel weer) waar ik elke keer bevestigd krijg 

hoeveel leuke mensen we om ons heen hebben 😊.  

Ook met school zijn we blij. Mijn jongens rennen de school ’s ochtends binnen en komen blij naar 

buiten. Dat blijft het belangrijkste! Toch zie ik soms ook dingen gebeuren op school waarbij ik 

vraagtekens plaats en waar ik over mee zou willen denken. Dat is dan ook de reden waarom ik me 

aanmeld voor de MR. Graag ga ik als lid van de MR met de schoolleiding in gesprek om te kijken 

welke goede dingen vooral behouden moeten blijven en welke verbeteringen we kunnen 

aanbrengen in het beleid of in de faciliteiten om onze kinderen een veilige, leuke en uitdagende 

leeromgeving te bieden!  

Dan komt de hamvraag “Wat kan ik bijdragen aan de MR”? Als HR professional bij een grote 

organisatie ben ik gewend om goed te luisteren, een kritische rol te pakken in discussies en te 

adviseren. Ondanks dat ik kritisch ben, zal ik me altijd richten op het positieve en samen zoeken naar 

een oplossing of verbetering.  

Onderwerpen waar ik zoal in geïnteresseerd ben zijn: effectiviteit Snappet / continuïteit van 

leerkrachtenbestand en beleid bij vervanging / duurzame indeling klassen / communicatie / 

faciliteiten en beleid bij leeraanbod op afstand / en boven alles talentontwikkeling bij kinderen. Ik 

kijk er naar uit om hier na de zomer mee aan de slag te gaan namens de MR! 

 

 
Hallo, ik ben Claudia Tielen en ik stel me kandidaat voor de Medezeggenschapsraad. Ik ben de 

moeder van Violet (groep 8 IKC) en Brechje (groep 5 IKC) en wil graag meer inhoudelijk meedenken 



met het schoolbestuur. Ik vind het belangrijk op school dat elke leerling zijn eigen kwaliteiten kan 

ontwikkelen in een veilige omgeving, dat leerkrachten een fijne werkomgeving hebben, waarin 

ruimte aanwezig is voor individuele aandacht voor alle leerlingen en dat ouders voldoende 

mogelijkheden hebben om de belangen van hun eigen kind te behartigen. De communicatie tussen 

ouders, leerkrachten en kinderen is hierbij essentieel, samen moeten we het doen!  

Mijn ervaringen als registeraccountant, moeder en hondeninstructeur maken mij analytisch sterk, 

empathisch en ik kan goed samenwerken met mensen. Daarnaast kan ik goed met cijfers overweg. Ik 

ben lid geweest van de medezeggenschapsraden van de kinderopvang en de peuterspeelzalen waar 

mijn kinderen op hebben gezeten en heb dus ook ervaring met de rol van de MR, de soorten stukken 

die aan bod kunnen komen en de vergaderingen die hierbij horen.  

Ik ga graag voor ons (ouders en leerlingen) aan de slag! 

 

 
Mijn naam is Marc Goudzwaard, vader van Féline en Nathan. Féline zit op de Gouden Griffel in klas 

1Ag. Graag zou ik mij op de Gouden Griffel willen inzetten in de MR om de verbinding en 

betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten met als doel de kinderen een stimulerende, 

veilige en optimale leeromgeving te bieden. In mijn werk als leidinggevende ben ik gewend om 

verschillende belangen te verenigen om gezamenlijk doelen te realiseren en doordat ik geen 

onderwijsachtergrond heb kijk ik met een frisse blik van een buitenstaander naar de vraagstukken. Ik 

kijk ernaar uit om vanuit de MR samen met de school de huidige uitdagingen aan te gaan. 

OM UW STEM UIT TE BRENGEN< KLIK OP ONDERSTAANDE LINK. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vW2Xr_xmJUiQAk5NOXatp-

n4SlJggSdJn9WxP9MRoiNUMVNCNklHMkhSTkFHUDhJUVlOU05EVk9JVi4u 

 

Onderwijs op afstand 

Gelukkig kunnen alle kinderen gewoon naar school! Helaas gaat het coronavirus nog steeds rond. Dit 

betekent dat onze collega’s klachten kunnen krijgen en getest moeten worden.  

 

 

EDI (Expliciete Directe Instructie) 

Al een aantal jaren werken wij op school volgens het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). Dit is de 
manier waarop wij onze leerlingen nieuwe kennis en vaardigheden aanbieden. Dus eigenlijk hoe wij 
lesgeven. U heeft uw kind misschien wel eens horen praten over lesdoelen, wisbordjes of 
beurtenstokjes. Dit zijn allemaal onderdelen van EDI. EDI is een bewezen aanpak om de 
leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle 
leerlingen. 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vW2Xr_xmJUiQAk5NOXatp-n4SlJggSdJn9WxP9MRoiNUMVNCNklHMkhSTkFHUDhJUVlOU05EVk9JVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vW2Xr_xmJUiQAk5NOXatp-n4SlJggSdJn9WxP9MRoiNUMVNCNklHMkhSTkFHUDhJUVlOU05EVk9JVi4u


Hoe werkt dat nu? 
Een EDI-les heeft altijd een aantal vaste onderdelen, zoals het benoemen van het lesdoel, het 
activeren van voorkennis, het uitleggen en begeleid inoefenen van nieuwe leerstof en het 
controleren van begrip. 
De bedoeling van lesgeven volgens het EDI-model is dat alle kinderen in de klas de doelen halen die 
de leerkracht heeft gesteld. We hebben hoge verwachtingen van ieder kind. Om dit te bereiken 
controleert de leerkracht tijdens het lesgeven steeds het begrip van de kinderen. Kinderen die meer 
tijd nodig hebben om de doelen te bereiken, krijgen extra instructie. 
Wat zie je terug in de klas? 
De lesdoelen staan altijd op het bord geschreven. De leerlingen hebben hun lesdoel ook op hun 
weekplanning of moeten deze zelf opschrijven. Zo weten ze wat ze gaan leren. De leerkracht heeft 
een beurtenbakje met de namen van de kinderen erin. De kinderen hebben een kladblok of 
wisbordje waarop ze antwoorden moeten schrijven tijdens de instructie zodat de leerkracht tijdens 
het lesgeven al kan zien of ze het begrijpen. 
 
Wat vinden de kinderen hiervan? 
De kinderen zijn op deze manier actief betrokken bij de les. Vorig jaar hebben een aantal kinderen uit 
de groep lesbezoeken gedaan bij andere klassen. 
Samen met de Intern Begeleider en de adjunct-directeur hebben ze een kijkwijzer gemaakt en 
mochten ze aangeven wat ze van de lessen vonden. Kinderen kunnen namelijk heel goed aangeven 
wat ze een fijne les vinden en wat niet. Dit was ontzettend leuk, maar het was heel opvallend dat de 
kinderen dingen als prettig ervaren zoals inderdaad het lesdoel vooraf weten, de wisbordjes 
gebruiken etc. 
 
En nu? 
Dit jaar gaan we onze EDI kwaliteiten nog meer versterken. Er is een nieuw boek uit. EDI 2.0. Alle 
leerkrachten gaan deze lezen en er zal dit schooljaar tijd gemaakt worden om als leerkracht met 
elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. 
 
Avond4daagse  

We zijn benieuwd wie allemaal in de zomervakantie de Avond4daagse heeft gelopen! Heb je een 
leuke foto van tijdens het wandelen of van je verdiende medaille, mail deze naar 
ouderraad@degoudengriffel.nl. Dan maken we hier een mooie collage van voor in het eerstvolgende 
Griffelnieuws. 
 
Inning ouderbijdrage  
In de 1e helft van september zal de ouderbijdrage via automatische incasso geïnd worden. Dit is een 
bedrag van 75 euro per kind. 
 
Bag2School  
De opbrengst van juni 2020 was: 1268 euro. Een hele mooie opbrengt om trots op te zijn! Dit 
schooljaar zal de Bag2School actie plaatsvinden op woensdag 4 november 2020 en dinsdag 18 mei 
2021. 
 
Schoolfotograaf  
Ook dit schooljaar komt de schoolfotograaf weer langs. Dat zal zijn op maandag 12 oktober op de GG 
en op dinsdag 13 oktober op het IKC. U zult hierover t.z.t. meer informatie ontvangen. Wat al wel 
handig is om te weten: de achtergrond van de foto is wit. 
 

Nieuws van BSO IKC De Gouden Griffel 

mailto:ouderraad@degoudengriffel.nl


Judo lessen starten weer! Het verheugt ons u mee te delen dat we vanaf 9 september a.s. weer met 

de judo lessen van start gaan. Rondom de organisatie en communicatie van de judo lessen zal 

binnenkort een verandering plaats vinden om zo beter aan te kunnen sluiten bij het niveau van ons 

judo-kinderen zodat met name meester Martijn zich beter kan richten op de kwaliteit en sportiviteit 

van het judospel. Komende week zullen de kinderen die al judo lessen afnemen hierover 

geïnformeerd worden. In oktober starten we met de intro judo lessen. Alle ouders/kinderen zullen 

hierover half september meer informatie ontvangen. 

Wij kijken uit naar een sportief judo schooljaar. 

 

Goed bereikbaar zijn 

Wilt u ervoor zorgen dat de leerkrachten en de administratie over de juiste contactgegevens 

beschikken. Na een verhuizing of een nieuw telefoonnummer wordt soms vergeten dit aan ons door 

te geven. In geval van nood is het natuurlijk heel belangrijk dat wij één van de ouders of verzorgers 

kunnen bereiken. 

 

Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe! 

 

Hartelijke groet van het team van De Gouden Griffel 
 

 

 


