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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het team van de Gouden Griffel wenst u een heel gelukkig, liefdevol  en gezond 2020 toe. 

Wij hopen op een goede samenwerking. Gelukkig hebben meerdere ouders zich aangemeld om mee 

te denken hoe wij de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie kunnen vergroten. Binnenkort gaan 

wij met elkaar om de tafel. Wij houden u op de hoogte. Mocht u nog interesse hebben om mee te 

denken, geeft u dit dan door aan Gaby, Aukje of Yvonne. 

 

Babynieuws 

Juf Romy is bevallen! Donderdag 12 december is haar dochter Jula geboren. Wij feliciteren Romy en 

Matthew met hun dochter en Senn met zijn zusje! 

 

 
 

 

Nieuwe leerlingen 

De volgende kinderen heten wij van harte welkom bij ons op De Gouden Griffel: 

Shavana Kelly en Tobias van Zwieten in unit 1a bij juf Kelly en juf Yvonne.  

Maksimilian Beslic in unit 1b bij juf Marcella en juf Monique. Elyza van Zwieten in unit 1d bij juf 

Mariëlla en juf Shalini. 

Lauren Lock, Julian Kolijn, Fiene Leerdam en Didier Dorchain in unit 1cG bij meester Rob en juf Vera. 

Wij wensen Shavana, Tobias, Maksimilian, Elyza, Lauren, Julian, Fiene en Didier een heel fijne en 

leerzame tijd bij ons op De Gouden Griffel. 

 

 

 



Vervanging van leerkrachten 

Zoals u weet, is er een enorm te kort aan leerkrachten. Wij merken dit vooral als een collega ziek is of 

bijvoorbeeld verhuisverlof heeft. 

Wanneer wij ’s morgens door een collega worden gebeld dat hij/zij ziek is, wordt de groep op deze 

eerste dag verdeeld over de andere groepen. 

Wanneer wij eerder weten dat een collega er de volgende dag niet kan zijn, gaan wij op zoek naar 

vervanging. Dit proberen wij eerst intern binnen ons eigen team. Als dit niet lukt, gaat er een 

vervangingsaanvraag uit naar diverse organisaties. Wanneer er geen vervanger beschikbaar is, zullen 

wij moeten besluiten dat er aan een groep geen les kan worden gegeven. U hoort dit dan uiterlijk 

tussen 15:00-16:00 uur voorafgaand aan de dag dat de kinderen niet naar school kunnen komen.  

Bij veel afwezige collega’s zullen het steeds wisselende groepen zijn die dan thuis moeten blijven. Wij 

hopen natuurlijk dat wij dit zo min mogelijk hoeven te doen. 

 

Nieuws van onze meer begaafdheid specialisten  

Net voor de kerstvakantie is op het IKC begonnen met begeleiding voor meer begaafde 
leerlingen door BSO medewerkers. Op de GG wordt hier na de kerstvakantie mee begonnen. 
De units hebben zelf aan kunnen geven wat hen ontlast in de begeleiding van de leerlingen. 
Zo richt unit 1 zich voornamelijk op spelletjes, unit 2 op Rekenpanda en Rekentijger en 
werken unit 3 en 4 projectmatig.  
De leerkrachten hebben in overleg gekeken naar de leerlingen die in aanmerking komen 
voor de begeleiding.  
Wij zijn blij dat er vanuit de BSO zo veel tijd beschikbaar is om in de klassen te ondersteunen. 
Dit is een luxe! 
 
Groetjes Heidi en Cynthia specialisten meer begaafdheid 
 

Nieuws van de Ouderraad 

Na het opruimen van de Sinterklaasversiering is de Ouderraad (samen met vele andere ouders) aan 

de slag gegaan om beide locaties in kerstsfeer onder te dompelen: meerdere kerstbomen met 

lichtjes, kerstklokjes aan de plafonds, lichtjes aan het plafond, slingers, et cetera.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De volgende ochtend konden de leerlingen zien hoe mooi de school was versierd. 

 

Op woensdag 18 december had de Ouderraad, tijdens het kerstdiner van de leerlingen, een gezellige 

kerstborrel verzorgd op het IKC. Op de Gouden Griffel moest deze helaas geannuleerd worden, 

wegens gebrek aan hulp bij de opbouw. Zullen we er met elkaar voor zorgen dat we volgend jaar 

tijdens het kerstdiner van de leerlingen op beide locaties een glaasje Glühwein kunnen drinken? 

De volgende dag heeft de Ouderraad alle kerstversiering opgeruimd. Met de hulp van unit 4 van 

beide locaties en enkele ouders is het gelukt om alles weer op te bergen. Hartelijk dank daarvoor! 

 

Biebouder gezocht 

Op onze locatie het IKC verzorgt Inge van der Meulen op maandagochtend van 8.45-9.30 uur de 

bibliotheek. Dit betekent dat de kinderen een boek mogen komen ruilen of uitzoeken. Wij zijn op 

zoek naar iemand die Inge wil ondersteunen/vervangen. Inge kan niet elke maandag en zou het erg 

fijn vinden als iemand haar soms kan vervangen of ondersteunen. Heeft u tijd en zin? Meld u dan 

even bij Gaby. 

 

Belangrijke data 

Vrijdag 10 januari:  Kijkochtend op de GG van 8.20-8.45 uur 

Vrijdag 17 januari:  Kijkochtend op het IKC van 8.30-8.55 uur 

Maandag 3 februari:  Griffelnieuws 6 

 

 

 

Hartelijke groet van het team van De Gouden Griffel! 
 

 


