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Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 



Inmiddels is het al even geleden dat het Griffelnieuws is verschenen. Wij realiseren ons dat er best 

veel communicatie jullie kant op komt vanuit diverse werkgroepen en vanuit de units. Wij zijn ons 

aan het oriënteren hoe wij de communicatie beter kunnen stroomlijnen zonder jullie te overladen.  

Het voorjaar komt eraan en dat betekent dat de dagen weer langer worden en wij het zonnetje 

vaker zullen zien! Dat is heerlijk. Inmiddels hebben we minder last van de corona maatregelen maar 

vindt er een vreselijke oorlog plaats in Oekraïne. Op dit moment zijn wij in gesprek over de 

eventuele plaatsing van Oekraïense kinderen. Op het IKC zullen twee meisjes starten. Wij vinden het 

belangrijk er voor de Oekraïense kinderen te zijn. Er komt geen eenduidige regie vanuit de gemeente. 
Wij zullen zorgvuldig kijken naar de aanvragen die bij ons binnenkomen.  

Vorige week hadden wij twee inloopochtenden. Wat was het fijn om de ouders/verzorgers weer in 

de klassen te zien. Wat waren de kinderen trots!  

De volgende inloopochtenden zijn:  woensdag 11 mei voor de groepen 2, 4, 6 en 8. Vrijdag 13 mei 

voor de groepen 1, 3, 5 en 7.          Woensdag 29 juni voor de groepen 1, 3, 5 en 7. Vrijdag 1 juli voor 
de groepen 2, 4 en 6. Wij hopen jullie dan weer te ontmoeten! 

Nieuws van de Ouderraad 

 

Het jaarverslag van de Ouderraad 2020-2021 staat op de website van de Gouden Griffel: onder het 
kopje ‘Informatie’ en dan tabblad ‘Ouderraad’. 

 



Carnaval is al weer even geleden. De Ouderraad had beide locaties versierd. Ballonnen en slingers 

waren er in overvloed! Ook was er voor popcorn en limonade gezorgd. We hopen dat iedereen een 

gezellig carnavalsfeest heeft gehad. 

 

 



 

Inmiddels is de school alweer versierd voor het aankomende paasfeest. Alle kinderen krijgen weer 

iets lekkers van de OR.  

Om te noteren: Na de meivakantie komt er weer een Bag2School actie op donderdag 12 mei! Meer 
info volgt in een speciaal Social Schools bericht hierover.  



Nieuwe kinderen op school 

 

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

In januari, februari en maart zijn de volgende kinderen bij ons gestart: 

In unit 1a: Nalini Pherai, Fien Krijgsman, Don Soumokil en Senn Klijnsmit. 

In unit 1b: Logan Kan, Rayaëlla Lopes en Emma Lievers. 

In unit 1c: Lux van Alfen, Jesslin Mok, Owen Overtoom en Jayden Nap.  

In unit 1d: Liam Wolda, James van Vliet, Michael Harder, Jessie Tat en Arina Chystiakova.  

In unit 1e: Zoë Roodsant, Scottie Schmit, Dewi Baidjnath-Misier, Toussaint Macco en Eloise 
Hoogendoorn. 

In unit 1cG: Olivier Quist, Kaj van der Meer, Ella ten Brummelhuis, Fabio Brouwer, Lucas Wong, Faas 

van der Salm, Juliette Slock,    Noor Jacobs en Mingqiao Zhang. 

In unit 2a: Isak Cilasevic. 



In unit 2d: Renata Chystiakova. 

In Unit 4bG: Emma en Rehina. 

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



Baby nieuws 

 

Yara Maria is op 12 februari geboren. Dochter van juf Ramona en haar man Chris. Een prachtig en 

gezond meisje. Wij wensen Ramona  en Chris veel liefde en geluk met de kleine Yara.  



Stichting Jarige Job 

 

Ieder kind verdient een verjaardag! 

In Nederland zijn er elk jaar veel kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat daar geen 

geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardag box t.w.v. € 

35,00. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag thuis en op school. Jaarlijks vieren 

inmiddels meer dan 80.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van de Stichting Jarige Job. Onze 

school gunt deze kinderen een fijn verjaardagsfeest. Sinds een aantal jaar hebben wij afgesproken 

dat onze jarige leerlingen geen traktatie meebrengen voor de leerkrachten en medewerkers. In 

plaats daarvan stellen wij het op prijs als zij een envelop meebrengen met een donatie voor de 

Stichting Jarige Job. Twee keer per jaar storten wij het bedrag naar de Stichting. Bli jven jullie 

meedoen? 

 

1 - Markt 'Omgaan met geld' 

Afgelopen vrijdag was er op beide locaties een markt als afsluiting van ons project 'Omgaan met 
geld'. Het was heel erg gezellig en de ondernemingen van de kinderen waren een groot succes! 

Samen hebben alle kinderen van De Gouden Griffel   € 5220,--   opgehaald voor Oekraïense kinderen 

die nu op een school in Krakau, Polen zitten. Super fijn dat deze kinderen nu ook de materialen 

krijgen om weer te kunnen leren op school.  



Nieuws vanuit de kinderopvang 

 

 

Afgelopen week zijn er twee Oekraïense meisjes gestart bij onze BSO. Ze komen op de woensdag en 

vrijdag middag. Ze zijn snel gewend en worden goed opgenomen in de groep door de kinderen. Dit is 
heel mooi om te zien. We hopen dat ze ook op onze BSO een fijne tijd hebben. 

  

Wij zijn blij om u te vertellen dat er twee stagiaires vanuit het onderwijs nu ook werkzaam zijn als 

oproepkracht bij onze BSO. Mathijs (stagiair groep 4A bij Marjon) en Puck (stagiaire groep 1C bij 
Marloes) Als Puck haar diploma behaald, zal ze als vaste medewerker in dienst komen.  

  

De voorbereidingen voor de meivakantie zijn in volle gang. Deze vakantie is ons thema “Het mysterie 

van de smikkelfabriek” We trappen de vakantieopvang af met een film gemaakt en gespeeld door 

ons BSO team. Dagelijks ontvangen de kinderen na de activiteiten een aanwijzing om het mysterie te 
ontrafelen.  

Wij gaan er spannende en gezellige weken voor de kinderen van maken.   

  

Afgelopen weken hebben de kinderen van basisgroep 4  “Wie is de Mol” gespeeld. 

De kinderen moesten serieuze opdrachten uitvoeren om zo Mol-euro’s te verdienen en de Mol te 
ontmaskeren. 

Dinsdag is de Mol ontmaskerd en werd de winnaar bekend. De Mol was Siem en onze grote winnaar 

was Daan. Daan mag een BSO-activiteit uitkiezen voor zijn gehele basisgroep.   

 

Jacqueline Janssen namens team BSO 

Directeur: Yvonne van der Heijden 

  

De Gouden Griffel 



Annie M.G. Schmidtlaan 2 

2652 HJ, Berkel en Rodenrijs 

010-5114731 

info@degoudengriffel.nl1 

locatieleider: Aukje Keilholz 

 

IKC De Gouden Griffel 

Theo d'Orsingel 30 

2652 LC, Berkel en Rodenrijs 

010-5110097 

info@degoudengriffel.nl2 

locatieleider: Harmen Stans 

manager kinderopvang: Jacqueline Janssen 

 

Ga naar onze website op www.degoudengriffel.nl3 
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