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Beste ouder(s)/verzorger(s),
De herfst lijkt nu echt aangebroken!
De vorige weken was het prachtig weer waardoor wij hebben genoten van de schoolkampen. Ik wil
graag alle ouders en collega’s bedanken die deze kampen hebben mogelijk gemaakt.
Inmiddels zijn wij ook met het eerste project van Jeelo gestart: “omgaan met elkaar”. De opening is
verzorgd door een verhalenverteller en een muzikant. Vraagt u de kinderen eens naar het verhaal dat
de verhalenverteller heeft verteld over “wie goed doet, goed ontmoet”.
U heeft gemerkt dat de informatieavond dit schooljaar op een andere manier is vormgegeven. U
heeft een Forms ontvangen waarin wij uw ervaringen hebben gevraagd. In het volgende
Griffelnieuws zullen wij u de uitslag van deze Forms mededelen. Hartelijk dank voor uw
medewerking. Wij zullen uw mening meenemen in de planning van de informatieavond van volgend
schooljaar.
Babynieuws
Maandag 3 september zijn juf Marcella en haar partner Justin de trotse ouders geworden van
zoontje Matthijs!

Wij wensen Marcella en Justin heel veel geluk met Matthijs!
Juf Marcella kan nu van haar zwangerschapsverlof genieten. Zij zal na de kerstvakantie weer aan het
werk gaan.
Nieuwe leerlingen
In de maanden juli, augustus en september zijn er veel kinderen 4 jaar geworden. Deze kinderen zijn
na de zomervakantie bij ons op de Gouden Griffel gestart. Wij heten hen van harte welkom net als
een aantal kinderen die zijn verhuisd.
IKC
Unit 1a: Jayant Chedie, Isa Klijnsmit, Chloë Man, Zoey Muller Cabrera, Guido van den berg, Duuk
Verwoert en Saar van Noort.
Unit 1b: Moek Becht en Anna van Heest.
Unit 1c: Biene Kools, Charlotte vd Mandele, Lucas Bout, Giuliana Dingeman, Dylan Nap en
Livvy Jee.
Unit 1d: Stijn Mey, Florian van Polen, Lily Mae Soumokil en Isayah Abbriata.
Unit 2a: Max Stoop.
Unit 2b: Siem vd Berg, Diederick Beukers en Isha Chedie.
Unit 2c: Danique Molenaar.
Unit 3b: Floris vd Laar.
Unit 3d: Laurens vd Laar, Joaquin van Lingen, Elyse van Polen en Eva Ros.
Unit 4a: Robyn Molenaar.
Unit 4b: Ference van Polen.
GG
Unit 1aG: Boz Staal, Ties Hulsbergen, Julia Lansaat, Hasse Olive, Tijn Valkenburg en Cinthy -Joy
Durieux.
Unit 1bG: Eron Staal, Ravi Jonis, Jette de Jong, Fleur Bink, Reinier Wijnbergen, Thymen Veenegoor en
Olivier vd Waal.
Unit 2aG: Hanna de Hoog.
Unit 4bG: Julia Ros en Judith de Groote.
Wij wensen alle kinderen een heel fijne en leerzame tijd bij ons op De Gouden Griffel.
Rapporten inleveren
Voor de zomervakantie hebben de kinderen hun schoolrapport meegekregen. Wilt u het rapport
z.s.m. weer mee terug brengen naar school en inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren).
Stichting Jarige Job
Met veel plezier kunnen wij u vertellen dat wij inmiddels € 231,61 hebben ontvangen voor de
stichting Jarige Job. Wij willen u heel hartelijk bedanken voor deze donatie. Hiervoor kunnen 6, 5
verjaardag dozen worden uitgedeeld!

Even voorstellen
Sinds dit nieuwe schooljaar ben ik werkzaam bij De Gouden Griffel IKC, graag stel ik mij even voor.
Mijn naam is Michael Düncker, trotse papa van 2 dochtertjes en samen met mijn vrouw woonachtig
in Zoetermeer.
Ik vind het heerlijk om leuke dingen te doen met mijn gezin, vrienden en familie! Daarnaast vind ik
het fijn om lekker thuis te zijn. Het kijken van films en series en naar de bioscoop gaan doe ik dan ook
erg graag!
Naast mijn werk als onderwijsassistent ben ik in het weekend ook werkzaam als zweminstructeur!
Tevens ben ik al 8 jaar bekend met de functie als onderwijsassistent! Dus al wat ervaring in de
pocket. Verder ben ik 3 dagen werkzaam voor alle Units en 2 dagen achter de schermen.
Ik zie u vast een keer in de wandelgangen op school.

Met vriendelijke groet,
Michael Düncker

Ontwikkelingsgesprekken
De eerste ontwikkelingsgesprekken van dit schooljaar staan gepland op woensdag 17 oktober en
donderdag 1 november 2018.
De inschrijving voor de ontwikkelingsgesprekken via Digiduif kan vanaf woensdag 10 oktober tot en
met maandag 15 oktober.
Ouders met drie of meer kinderen en ouders met kinderen op twee locaties kunnen voor inschrijven
vanaf woensdag 3 oktober tot en met vrijdag 5 oktober 2018 12.00 uur. U kunt dit doen bij onze
administratief medewerkster Rebecca van den Boogert via: info@degoudengriffel.nl of u loopt bij
Rebecca langs. Zij is op de volgende tijden aanwezig:
GG: maandag en dinsdag van 8.15-11.15 uur
IKC: woensdag, donderdag en vrijdag van 8.15-11.15 uur.

Nieuws van de intern begeleidsters
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 en hebben als het
ware een sleutelpositie 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
De Gouden Griffel IKC
Theo d ‘Orsingel 30
tbrust@degoudengriffel.nl
Werkdagen: ma-di-do

Tamara Vink-Zwanenburg
De Gouden Griffel
Annie M.G. Schmidtlaan 2
tvink@degoudengriffel.nl
Werkdagen: ma-di-do

Nieuws van de ouderraad: Bag2school
Binnenkort krijgen de kinderen weer de bekende plastic zak mee naar huis die gebruikt kan worden
voor de Bag2school actie!
De bus van Bag2school komt woensdag 17 oktober a.s. om ong. 09.00 uur bij het schoolplein van de
Gouden Griffel.
De zakken mogen bij de "Kiss & Ride strook" op de stoep neergezet worden.
Daarna rijden we door naar het schoolplein van het IKC. Er is een parkeerplaats afgezet, zodat daar
de zakken neergezet kunnen worden, het zal later door ons in de bus geladen worden!
Indien je aan een zak niet genoeg hebt; de kleding/gordijnen/knuffels/schoenen/tassen /
lakens/dekens etc. etc. mogen ook in vuilniszakken aangeboden worden.
Voor meer informatie kunnen jullie ook altijd op de
website http://www.bag2school.com/dut/ kijken.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie ons altijd een mail sturen: witdetessa@hotmail.com.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Dubbeldeman en Tessa Rijerse

Kinderboekenweek
Van 3 oktober t/m 12 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema is "kom erbij". Tijdens de
Kinderboekenweek zijn er verschillende activiteiten:


3 oktober is de opening van de Kinderboekenweek. De leerkrachten vertellen op een hele
speciale manier wat ze in deze week gaan voorlezen. Van 4 t/m 11 oktober wordt er iedere
ochtend van 8.50 tot 9.00 uur (op het IKC) en van 8.35 tot 8.45 uur (op de GG) voorgelezen.








U brengt uw kind gewoon naar de klas. Daarna mogen ze zelf kiezen in welke klas ze naar
een verhaal gaan luisteren. De kinderen van unit 1 en 2 mogen kiezen uit de klassen van unit
1 en 2 en de BSO ruimte. De kinderen van unit 3 en 4 mogen kiezen uit de klassen van unit 3
en 4.
De kinderen mogen vanaf 4 oktober boeken meenemen die ze thuis niet meer lezen. Ze
worden verzameld in de eigen klassen. Op donderdag 11 oktober, na schooltijd, worden de
boeken te koop aangeboden voor €1 op de boekenmarkt. Iedereen is van harte welkom op
de boekenmarkt om boeken te kopen. De opbrengst is voor Teachers for Teachers (zie
bijlage). De boeken die niet verkocht worden, worden aangeboden aan een goed doel.
De kinderen leren gedurende de week een liedje en dansje van Kinderen voor Kinderen
"kom erbij"https://www.youtube.com/watch?v=AVFa9hea4Bw
Er is een klassenopdracht. Welke klas maakt het mooiste kunstwerk (unit 1 en 2) en welke
klas maakt het beste verhaal (unit 3 en 4)? Het mooiste kunstwerk wordt beloond met een
Zilveren Penseel en het beste verhaal wordt beloond met een Gouden Griffel.
12 oktober is de afsluiting van de Kinderboekenweek. Tijdens de afsluiting is de
prijsuitreiking van de Gouden Griffel en het Zilveren Penseel. De kinderen mogen deze dag
verkleed komen als sprookjes figuur of animatiefiguur. Tot slot dansen en zinge n we het
liedje van Kinderen voor Kinderen "kom erbij".

Juf Gaby gaat naar Kenia
Juf Gaby vertrekt woensdag 26 september naar Kenia met Teachers 4 Teachers. U leest hier alles
over in de bijlage.
Juf Gaby is dinsdag 9 oktober weer op school. Wij wensen haar heel veel leerplezier en een prachtige
ervaring!
Kijkochtenden
De kijkochtend in oktober vindt voor de GG plaats op woensdag 10 oktober van 8.30-8.45 uur.
Ook voor unit 1 en unit 4 van het IKC vindt de kijkochtend op 10 oktober plaats van 8.45-9.00 uur.
Voor unit 2 en unit 3 van het IKC vindt de kijkochtend plaats op woensdag 17 oktober van 8.45-9.00
uur.
Studiedag 29 oktober
Maandag 29 oktober (de dag na de herfstvakantie) zijn de kinderen vrij. Het team heeft op deze dag
een studiedag die in het teken zal staan van Jeelo, Snappet, Visie op Het Jonge Kind, Meer
begaafdheid, schrijfonderwijs en het nieuwe schoolplan voor 2019-2023.
Belangrijke data
Woensdag 10 oktober:
Maandag 15 oktober:
Dinsdag 16 oktober:
Woensdag 17 oktober:
Maandag 22 oktober:
Maandag 29 oktober:

Kijkochtend GG
Kijkochtend unit 1 en 4 IKC
Schoolfotograaf GG
Schoolfotograaf IKC
Kijkochtend unit 2 en 3 IKC
Ontwikkelingsgesprekken
Herfstvakantie tot en met maandag 29 oktober
Studiedag team, kinderen zijn vrij

Maandag 29 oktober:
Donderdag 1 november:

Griffelnieuws 3
Ontwikkelingsgesprekken

Bijlagen
Bij dit Griffelnieuws treft 4 vier bijlagen:
 Pleegzorg
 Teachers 4 Teachers
 Peutergym, dans en Pilatus
 Parkzoomloop

Vriendelijk groet van het team
van De Gouden Griffel

