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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Na ruim twee weken meivakantie zijn de kinderen en het team vandaag weer gestart met de laatste
(lange) periode van dit schooljaar. Wij hopen dat u heeft genoten van de vakantie en dat de kinderen
uitgerust zijn.
Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor het schooljaar 2019-2020. Wij verwachten medio
juni de groepsindeling bekend te kunnen maken.
De groepsindeling wordt met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Het hele team wordt hierbij
betrokken. Er wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling van de leerlingen qua zorg, jongens en
meisjes en groepsgrootte en natuurlijk vriendjes en vriendinnetjes.
Sommige ouders willen vooraf een gesprek met de leerkracht(en) of de directie om aan te geven wat
hen wensen zijn wat betreft de groepsindeling of de leerkracht. Dit is niet mogelijk. U zult erop
moeten vertrouwen dat wij besluiten tot een groepsindeling die voor de hele school de juiste is.

Nieuwe leerlingen
Wij heten de volgende kinderen van harte welkom bij ons op De Gouden Griffel:
Tom Kadri in unit 1c bij juf Shalini. Fleur de Haast en Daphne Haslinghuis in unit 1cG bij juf Ramona
en juf Daniëlle. Colin van der Leer in unit 1a bij juf Kelly en juf Yvonne. Neal Cleine in unit 1d bij juf
Mariëlla en juf Lotte.
Wij wensen Tom, Fleur, Daphne, Colin en Neal een heel fijne en leerzame tijd bij ons op De Gouden
Griffel.
Ziekmeldingen
Wilt u eraan denken om uw kind(eren) bij ziekte of bezoek aan de huisarts/specialist absent te
melden via Social schools!

Babynieuws
Woensdag 24 april is juf Linsey bevallen van een prachtige dochter:

Haar naam is Philou! Linsey en Philou maken het goed.
Wij feliciteren Linsey, haar man en zoontje Max van harte met de geboorte van Philou en wensen
hen veel geluk!

Ouderavond met Steven Pont
Twee jaar geleden hebben wij een ouderavond gehad met gastspreker Steven Pont. Ouders en het
team waren erg enthousiast. Steven is ontwikkelingspsycholoog en bekend van bijvoorbeeld het tv
programma “Het geheime leven van 4-jarigen”.
Steven Pont is een enthousiast en inspirerend gastspreker. Maandag 3 juni is het zover. Steven Po nt
praat met ons over “geluk en eigenaarschap”. Wij vinden het belangrijk dat kinderen gelukkig zijn en
ook leren wat verantwoordelijkheid is. Hoe kunnen wij hier met elkaar (team en ouders) vorm
aangeven? Steven Pont is er van 20.00-21.00 uur.
De bijeenkomst wordt gehouden op het IKC. Alle ouders en het team van De Gouden Griffel zijn van
harte uitgenodigd.
De deur gaat om 19.30 uur open. Na afloop is er tot 21.30 uur de gelegenheid om, onder het genot
van een drankje, na te praten.
Zet u het in uw agenda?
Vervanging door Pool West
Onze school is aangesloten bij Pool West, een invalpool voor het basisonderwijs in o.a.
Lansingerland. Deze stichting regelt invalleerkrachten voor als een juf of meester ziek is of uitvalt. De
invalleerkrachten worden zorgvuldig gematcht met de scholen, hebben de juiste diploma’s behaald
en zijn enthousiast om (af en toe) bij een school in de buurt in te vallen. In Lansingerland is sinds 6
mei de wervingscampagne door Pool West gestart. Je komt de campagne tegen op scholen, op social

media, in de krant en langs de weg. Het grote voordeel van Pool West is dat het een stichting is
zonder winstoogmerk, het geld dat bedoeld is voor het onderwijs blijft dus bij het onderwijs.

Belangrijke data
Maandag 13 mei:
Zondag 26 mei:
Donderdag 30 mei:
Maandag 3 juni:
Maandag 10 juni:
Dinsdag 11 en woensdag 12 juni:

Start Jeelo project “Leren van personen van vroeger”
Een paar kinderen doen hun Eerste Heilige Communie
Hemelvaartvakantie t/m zondag 2 juni
Griffelnieuws 10
Gastspreker Steven Pont van 20.00-21.00 uur op het IKC
Tweede Pinksterdag
Studiedagen. De kinderen zijn vrij.

Hartelijke groet van het team van De Gouden Griffel!

