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Formatie en groepsindeling 2022-2023 

Beste ouder(s)/verzorger(s) 

 



Het schooljaar zit er bijna op! 

Wij zijn ook bijna zover dat wij jullie de groepsindeling voor het schooljaar 2022-2023 kunnen 
presenteren.  

Een aantal collega's van zowel onderwijs als opvang hebben elders een nieuwe uitdaging gevonden. 

De een gaat dichter bij huis werken, de ander verhuist of is toe aan een andere baan!  

Wij nemen eind dit schooljaar afscheid van: 

Juf Marieke (GG), juf Anouk (GG), juf Miranda (IKC), juf Joyce (IKC) en meester Michael (GG en IKC).  

Juf Iris en juf Sagana van onze BSO gaan ons ook verlaten. 

Wij gaan deze collega's heel erg missen maar gunnen hen natuurlijk de volgende stap!  

 

Wij hebben niet stil gezeten en zij ook heel blij dat de volgende nieuwe collega's ons team komen 
versterken: 

Juf Petra, juf Serana, juf Srestha en juf Esmee. Deze juffen komen bij ons in het onderwijs te werken.  

Tevens zullen wij nog een nieuwe zijinstromer aannemen en een leraar ondersteuner die de deeltijd 
Pabo gaat doen. 

Bij de BSO heten wij Caroline Vink en Suna Yilmaz-Macit welkom. Er lopen nog sollicitatiegesprekken 
met collega's voor de BSO. 

 

Wij zijn heel blij dat wij een aantal nieuwe collega's hebben kunnen aannemen in deze tijd met een  

groot leraar- en pedagogisch medewerker tekort. 

Het is een enorme puzzel om de personele bezetting rond te krijgen. 

Na de zomervakantie missen wij ook drie collega's die met zwangerschapsverlof zijn. 

Wij hebben tal van keuzes moeten maken om het hele plaatje zo verantwoord mogelijk rond te 

krijgen. Er is heel zorgvuldig naar gekeken om op beide locaties een goede en evenwichtige 
bezetting te hebben van leerkrachten die bevoegd zijn of die (nog) studerend zijn voor leerkracht. 

 

Wij gaan ervan uit dat wij vrijdag 24 juni de groepsindeling met personele bezetting aan jullie 

kunnen presenteren via Social Schools. 

 

Vriendelijke groet, 

Yvonne van der Heijden 



Nieuws van de Ouderraad 

 

Pasen  

Pasen is alweer even geleden, maar omdat dit het eerstvolgende Griffelnieuws is, toch een kort 

bericht. De Ouderraad had beide locaties versierd met gezellige Paasversiering. Ballonnen en slingers 

waren er in overvloed! De kinderen kregen allemaal iets lekkers en in de klassen zijn paastakken 
versierd. 

 



 

Bag2School  

Op 12 mei is de 2e Bag2School actie van dit schooljaar is geweest. Er lagen weer flink wat zakken 

met oude kleding op beide locaties. Er is maar liefst 582kg verzameld; goed voor e en opbrengst van 

175 euro! 

 



 

Sportdag Unit 3 en 4  

Unit 3 en 4 hadden een geslaagde sportdag. Om de dag extra speciaal te maken, had de OR een 

echte stormbaan geregeld voor onze stoere meiden en jongens. Het was erg warm weer die dag en 

daarom mocht natuurlijk ook een ijsje niet ontbreken.  

 

Avond4daagse Dinsdag 31 mei tot en met vrijdag 3 juni werd de Avond4daagse gelopen. 217 

kinderen en 199 begeleiders hebben zich via school ingeschreven; daarnaast waren er ook een hoop 

kinderen die zich nog individueel hebben aangemeld. Wat leuk om zo ’n grote groep kinderen 
sportief bezig te zien! 

 Elke avond liepen 2 OR-leden met een vlag van school, om de 2,5km en de 5km aan te geven. 

 Op de laatste avond werd iedereen feestelijk binnengehaald. Bij het startpunt van de Gouden Griffel 

werden de medailles uitgereikt en kregen alle kinderen een mooie bloem en wat lekkers.  



 

Nieuwe kinderen op school 

 

Er zijn weer een heleboel kinderen die wij van harte welkom heten bij ons op school. 



In april, mei en juni zijn de volgende kinderen bij ons gestart: 

In unit 1a: Eva de Graaff 

In unit 1b: Sam Dubbeld, Jake van Waardenburg 

In unit 1c: Leander Kok 

In unit 1d: Rens Lamers, Sofie Leonard, Sebas Wagter 

In unit 1e: Esra Yaman, Novi Marinussen 

In unit 1cG: Anna Perez Priego, Mink de Jong, Liv in 't Veen, Robbin Kwant, Vince Aalders, Mat ías de 
Jong en Kian Groenewegen.  

 

Wij wensen alle nieuwe kinderen een heel fijne en leerzame tijd bij ons op De Gouden Griffel. 



Jubileum! 

 

Vorig jaar bestonden we 15 jaar. Door de maatregelen van toen konden we daar weinig aandacht 
aan besteden. Reden te meer om dit jaar eens lekker te vieren dat we vorig jaar 15 jaar bestonden!  

De Ouderraad heeft flink gespaard om dit mogelijk te maken.  

Maandag 20 juni openen we de jubileumweek met een voorstelling voor iedereen op de locaties.  

Dinsdag 21 juni heeft het IKC Griffelcultuurdag, locatie GG heeft een uitje. Unit 1 en 2 naar 

Plaswijckpark, Unit 3 en 4 naar Drievliet. Let op, kinderen komen pas rond 16.00 uur uit Drievliet!. 
Kinderen uit Plaswijckpark zijn op de gewone schooltijd op te halen.  

Woensdag 22 juni is er een grote ontwerpwedstrijd. De kinderen ontwerpen een icoon met het 
Griffeldier erin.  



Donderdag 23 juni heeft de GG Griffelcultuurdag, locatie IKC heeft een uitje. Unit 1 en 2 naar 

Plaswijckpark, Unit 3 en 4 naar Drievliet. Let op, kinderen komen pas rond 16.00 uur uit Drievliet!. 

Kinderen uit Plaswijckpark zijn op de gewone schooltijd op te halen.  

Vrijdag 24 juni is de afsluiting van de week. We zingen en dansen dan het Griffellied met elkaar. De 
OR heeft als herinnering voor alle kinderen een presentje en voor de school ook nog een verrassing.  



Baby nieuws 

 

Op 4 juni zijn juf Cynthia en haar Sander opnieuw ouders geworden. Grote broer Sem is trots op zijn 

kleine broertje Daan, een prachtig en gezond jongetje. Wij wensen Cynthia, Sander en Sem veel 
liefde en geluk met Daan.  



Spelen! 

 

Play is the highest form of research (Albert Einstein)   

   

De waarde van spelen wordt nog wel eens onderschat. Kinderen leren al spelend veel meer dan je 

denkt. Spelen is de meest leerzame activiteit die er bestaat. Spel bevordert zowel de emotionele, 

sociale, motorische, taalkundige en rekenkundige ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan winkeltje 

spelen waar onder andere cognitieve vaardigheden als tellen en rekenen in naar voren komen, maar 
ook sociale vaardigheden in het samenspel, etc.  

Lekker rondrennen in de speeltuin, klimmen en glijden is fantastisch voor de motorische 

ontwikkeling.   

De basis van goed spel ligt in het creëren van een “rijke” (leer)omgeving en de kansrijke momenten 
om er als leerkracht of ouder op in te haken.    

Door te spelen en te ervaren verkennen jonge kinderen hun wereld en zo leren ze ni euwe inzichten 
te verbinden met de kennis die ze al hebben.    

Als leerkracht en ouder hou je daarbij rekening met de korte concentratiespanne, wat een kind al 

weet/kan en nog net niet weet/kan om hem/haar uit te dagen.    

   

Vaak krijgen wij leerkrachten de vraag: Wat kunnen wij thuis doen? Onderstaande tips zijn natuurlijk 
heel herkenbaar en veelbesproken en vormen de basis van het (spelend) leren.     

• Mee spelen. Voeg nieuwe woorden toe aan het spel. Denk aan “woordenschat” woorden 

(bijvoorbeeld in het winkelspel; kassa, etalage, afrekenen) maar ook ruimtelijke begrippen 
als tussen, ernaast, onderdoor, etc.   

• Gezelschapsspelletjes: Spelletjes met beurtwisseling, winnen/verliezen, tellen en inzicht zijn 

uitermate geschikt om samen te leren/spelen.   



• Voorlezen. Een kind dat regelmatig wordt voorgelezen heeft na een aantal jaar twee keer 
zoveel woorden tot zijn beschikking dan een kind waarbij dat minder wordt gedaan.    

• Zelfstandigheid: Wat ze zelf kunnen, laat het ze ook zelf doen. Een klein kind wil graag groot 

zijn en hoe groot voelen ze zich als ze iets zelf kunnen of net geleerd hebben.    

 

 Veel speel(leer)plezier!  

 

Jonge Kind specialisten Mariella en Romy  

Voor kinderen door kinderen, bezoek school Krakau. 

 

 

Goede doelen markt voor kinderen door kinderen. 

  

In totaal is het eindbedrag van de goede doelen markt € 5700,00 geworden. 

Dit is een super bedrag voor de Oekraïense kinderen op de school in Krakau. 

Het bedrag is inmiddels overgemaakt naar de school verdeeld over twee locaties. 

Ze gaan het bedrag gebruiken om de Oekraïense kinderen te helpen zich veilig te voelen op hun 
school.  

De school merkt dat het voor de kinderen een behoorlijke impact is om huis en haard te verlaten en 

zich aan te passen in een hele nieuwe omgeving. Ook zijn vaak de vaders nog in Oekraïne 

achtergebleven. Dit levert zoals u begrijpt veel onrust en vragen op. 

Om de kinderen veilig en welkom te laten voelen heeft de school een aantal diverse activiteiten 

georganiseerd in en rondom de school. Ook zullen er wat materialen voor de kinderen aangeschaft 
worden, zoals gymspullen, lunchtrommeltje enz. 

Dit omdat ze vaak maar met weinig spullen zijn gevlucht 

  



Om te zien waar het geld terecht is gekomen hebben Lennart en Jacqueline het idee opgepakt om 

een bezoek te gaan brengen aan de school in Krakau. We hebben dit idee voorgelegd aan Yvonne en 

ons contactpersoon in Krakau. Beide vonden het een heel leuk idee.   

Vrijdag 10 juni waren wij van plan een bezoek te brengen aan beide locaties van de school. Helaas is 

het bezoek aan deze school niet doorgegaan omdat de vlucht werd geannuleerd. Eind september of 
begin oktober wordt er een nieuw bezoek gepland. 

We zullen dan foto’s en filmpjes maken om deze weer in Nederland aan de kinderen te laten zien 

zodat ze ook echt weten waar hun geld naar toe is gegaan en om te ervaren dat zij ook een verschil 
kunnen maken op de wereld.  

We zullen ook proberen afspraken te maken om met elkaar contact te houden d.m.v. online 
contact.  

  

Natuurlijk zullen Lennart en Jacqueline de kosten voor hun reis en verblijf zelf betalen en is dit niet 

van het ingezamelde bedrag gehaald. 

Groet, Jacqueline en Lennart.  

  

 

Directeur: Yvonne van der Heijden 

De Gouden Griffel 

Annie M.G. Schmidtlaan 2 

2652 HJ, Berkel en Rodenrijs 

010-5114731 

info@degoudengriffel.nl 

locatieleider: Aukje Keilholz 

 

IKC De Gouden Griffel 

Theo d'Orsingel 30 

 

2652 LC, Berkel en Rodenrijs 

010-5110097 

info@degoudengriffel.nl 

locatieleider: Harmen Stans 

manager kinderopvang: Jacqueline Janssen 
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Ga naar onze website op www.degoudengriffel.nl 

https://www.degoudengriffel.nl/

