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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Het is zomertijd! Wat heerlijk dat de dagen weer langer worden. De maand april is dit schooljaar een 
korte maand want op vrijdag 19 april start de meivakantie al en hebben wij vrij tot en met zondag 5 
mei. 
Voor die tijd staat nog de sportdag voor unit 1 en unit 2 gepland en het paasfeest.  
 
Vrijdag 29 maart hebben wij afscheid genomen van juf Linda en juf Kristina. Juf Linda heeft een 
nieuwe baan  in de buurt van haar woonplaats Monster en juf Kristina moet  haar LIO stage op een 
andere school lopen. Wij zullen deze enthousiaste en betrokken juffen zeker missen.  
Vandaag start juf Jiska ’t Mannetje in unit 3b en start juf Lotte Bouma woensdag in unit 1d. Wij zijn 
erg blij met de komst van Jiska en Lotte en heten hen van harte welkom. 
 
Nieuwe leerlingen 
Wij heten de volgende kinderen van harte welkom bij ons op de Gouden Griffel:  
Ayana Kartaram en Julie de Kok in unit 1a bij juf Kelly en juf Yvonne. Aria Sloot in unit 1b bij juf 
Marcella en juf Shalini. Mick Molman in uni t 1c bij juf Marloes en juf Shalini. Bowe Mouthaan in unit 
1d bij juf Mariëlla en juf Lotte . Doris Milders en Yfke Meijer in unit 1cG bij juf Ramona en juf 
Daniëlle. 
Wij wensen Ayana, Julie, Aria, Mick, Bowe, Doris en Yfke een heel fijne en leerzame tijd bij ons op de 
Gouden Griffel. 
 
 
Wandelen voor water 
Woensdag 20 maart hebben de units 3 en units 4 gewandeld voor water. De kinderen hebben met 
een rugzak gevuld met 6 liter water 6 kilometer gewandeld. Zo hebben zij ervaren wat hun 
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden dagelijks moeten doen. Met elkaar is er € 3688,55 
opgehaald. Wat een geweldige prestatie! Het geld is voor waterprojecten in Tanzania en Oeganda. 
 
 
Stichting Jarige Job 
Zoals u weet steunen wij de Stichting Jarige Job. Deze stichting zorgt ervoor dat kinderen die thuis 
hun verjaardag niet kunnen vieren  een verjaardag doos ontvangen. Deze doos bevat een cadeautje, 
slingers, een traktatie om op school uit te delen,  ingrediënten om een taart te bakken, knakworstjes 
etc.  
De kinderen bij ons op school nemen geen traktatie mee voor de leerkrachten. In plaats van een 
traktatie voor de leerkrachten wordt het erg gewaardeerd als u een bijdrage in een envelopje 



meegeeft. Elke euro is er één. Wij zorgen ervoor dat het geld dat wij ontvangen bij de stichting Jarige 
Job terecht komt. 
Onlangs hebben wij weer €  482,25 kunnen storten. Hartelijk dank hiervoor. Wij hopen dat u mee 
blijft doen! 
 
 
Kijkochtend 
Deze maand staat er weer een kijkochtend gepland.  
De kinderen vinden het erg leuk om u te laten zien wat zij zoal in de klas doen.  
Wij willen u wel vragen om GEEN jonge kinderen mee te brengen. Dit leidt de kinderen erg af. Het is 
juist voor de kinderen erg fijn als u speciaal voor hen komt. 
Voor de GG is de kijkochtend op vrijdag 5 april samen met unit 1 en unit 2 van het IKC. 
De kijkochtend voor unit 3 en unit 4 van het IKC is op vrijdag 12 april.  
 
Wat is er te zien? 
Unit 1: De kleuters tekenen in hun tekenschrift 
Unit 2: Mudadra ( afkorting voor muziek, dans en drama) 
Unit 3: Topo les 
Unit 4: Jeelo les 
 
 
Sportdag voor unit 1 en unit 2 
Op vrijdag 12 april hebben unit 1 en 2 sportdag.  
De kinderen doen in groepjes spelletjes rondom de school. Ze worden begeleid door kinderen uit 
unit 4. Het is fijn als de kinderen  in (sportieve) kleding naar school komen, zodat zij zich 
makkelijk  kunnen bewegen. Een extra vest is fijn wanneer het waait. Een extra flesje water is tijdens 
de sportdag heel fijn.  
  
Alvast bedankt voor uw medewerking!  
De sportdagcommissie unit 1 en 2   
 
 
Nieuws van de paascommissie 
Al jaren brengen we Paastasjes naar Huize Petrus om de ouderen daar met Pasen een beetje extra te 
verwennen. Dit jaar gaan we ook langs bij Het Westpolderhuis. In alle klassen staan speciaal hiervoor 
tasjes. In overleg met Huize Petrus en Het Westpolderhuis willen we u vragen de tasjes te vullen 
met lekkere dingen. Bijvoorbeeld koekjes, chocolaatjes, paasversiering, zakjes thee enz. Blokjes zeep 

en kaarsjes mogen niet op de kamers. Wij hopen dat u hiermee rekening kunt houden.    
  
Dinsdag 16 april gaan een aantal kinderen uit unit 1 van de GG naar Het Westpolderhuis. 
Op woensdag 17 april gaan een aantal kinderen unit 1 van het IKC naar Huize Petrus. Op donderdag 
18 april vieren wij op school Pasen. Dit jaar hebben we gekozen voor ee n Paasbrunch in plaats van 
een Paasontbijt. Vanaf donderdag 11 april hangt een intekenlijst bij de deur van de klassen in de 
onderbouw, zodat de mee te brengen gerechtjes/spullen goed verdeeld zijn binnen de klas. De 
bovenbouw regelt dit zelf met de kinderen in de klas. 
 
 
MR verkiezing 
Wij zijn heel blij dat ouders zich hebben aangemeld voor de medezeggenschapsraad. Vrijdag 5 april 
ontvangt u, namens de school,  van drie ouders een stukje waarin zij zich aan u voorstellen en 
vertellen waarom zij in de MR zitting willen nemen. Middels een stemming zullen twee van hen 
worden gekozen. Wij houden u op de hoogte. 



 
Nieuws uit de kerk 
De Konings parade. 
Dit is het thema voor de gezinsviering op 14 april. Na de veertig dagen vastenperiode is het nu tijd 
om de koning te verwelkomen in Jeruzalem. Jezus wordt binnengehaald als een echte koning, 
mensen staan langs de weg en verwelkomen hem met de takken en bladeren van de palmen. Wat de 
mensen echter niet weten is dat Jezus geen gewone koning is maar een bijzondere koning. Eén van 
liefde en vergeving, als je wat fout gedaan hebt dan vergeeft Jezus je. Zondag 14 april om 9:30 zijn 
kinderen al welkom in het Willem Huygensz; daar mag ieder kind een Palmpaasstok versieren; zie link 
hieronder voor meer informatie (dus neem gerust thee zakjes o.i.d. mee). De stok kan na de viering 
worden uitgedeeld aan mensen die je daar een groot plezier mee doet. In de kerk hebben wij 
adressen beschikbaar. Om 11:00 uur gaan we dan met de kinderen en de stokken in processie de 
kerk in. Dan gaan wij het Paas verhaal en alles wat bij Pasen hoort beleven in de Onze Lieve Vrouw 
Geboortekerk aan de Noordeindseweg 100 in Berkel en Rodenrijs. Komen jullie ook? Tot 14 april.  
 
 
 
Belangrijke data 
Vrijdag 5 april:  Kijkochtend GG en unit 1 en 2 van het IKC 
Vrijdag 12 april: Kijkochtend unit 3 en 4 van het IKC  

Sportdag voor de units 1 en units 2 
Zondag 14 april: Gezinsviering 
Dinsdag 16 april: Start eindtoets groep 8 
Woensdag 17 april: Eindtoets groep 8 
Donderdag 18 april: Paasfeest 
Vrijdag 19 april: Start meivakantie tot en met zondag 5 mei 2019 
 
 
 
 
 
 
 

Vriendelijke groet van het team van De Gouden Griffel 


