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Beste ouder(s)/verzorger(s),
De kortste dag is inmiddels achter de rug en wij merken dat de dagen langzaam aan weer wat langer
worden. De sneeuw die vorige week is gevallen, heeft voor veel kinderen al voor wat winterpret
gezorgd.
Deze maand zijn in de units de Citotoetsen afgenomen. Bijna alles is klaar. Het rapport wordt
zorgvuldig door de leerkrachten gemaakt. De Citotoetsen zijn hier een onderdeel van, net zoals de
andere toetsen en observaties in de groep.
Juf Ingrid is vorige week een paar dagen naar Londen geweest. Zij heeft daar de grote ICT beurs van
Bett bezocht en zich georiënteerd op de ontwikkelingen op ICT gebied voor het onderwijs. Daarnaast
heeft zij een paar scholen bezocht.
Elke school schrijft elke vier jaar een schoolplan. In dit schoolplan komen de doelen/ontwikkelingen
en activiteiten te staan die de school de komende tijd vorm wil geven. Het nieuwe schoolplan (20192023) zal eind dit schooljaar klaar zijn, in afstemming met de MR.
Elk jaar werkt de school in een jaarplan een aantal van de doelen uit.
De doelen van dit schooljaar 2018-2019 zijn:
 implementatie van “Jeelo”
 implementatie schrijfmethode “Klinkers”
 implementatie aanvankelijk leesmethode “Actief leren lezen” (alleen groep 3)
 beleidsplan “Snappet”
 visie op het jonge kind, doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3
 doorgaande lijn van kinderopvang en onderwijs
 opleidingsschool voor Pabo studenten
In het volgende Griffelnieuws zullen wij u informeren over de stand van zaken betreffende de
doelen.
Babynieuws
Juf Marloes verwacht begin juli haar derde kindje. Wij wensen Marloes een goede zwangerschap toe.

Wij feliciteren Marloes, haar partner Thijs en zonen Stijn en Pim!

Nieuwe leerlingen
Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom bij ons op De Gouden Griffel: Mette de Wit,
Féline Goudzwaard, Elise Servaas en Timucin Unal in unit 1cG bij juf Ramona en juf Daniëlle. Dalicia
Abbriata in unit 1a bij juf Kelly en juf Yvonne.
Pim van der Tang, Florian van Dijk en Eduardo Vlooswijk Hoyos in unit 1b bij juf Marcella en juf
Shalini. Milan Zevenbergen in unit 1c bij juf Marloes.
Wij wensen Mette, Féline, Elise, Timucin, Dalicia, Pim, Florian, Eduardo en Milan een heel fijne en
leerzame tijd bij ons op De Gouden Griffel.
Rectificatie
In het vorige Griffelnieuws heb ik Ralph Kamoen van harte welkom geheten. Dat moest Hugo
Kamoen zijn want Ralph zit al in groep 4.
Hugo alsnog van harte welkom in unit 1cG bij juf Ramona en juf Daniëlle in unit 1cG.
Vakantierooster 2019-2020
De MR heeft het onderstaande vakantierooster goedgekeurd.
Start schooljaar 2019-2020:
maandag
02-09-2019
Herfstvakantie:
zaterdag
19-10-2019
Kerstvakantie:
vrijdag
20-12-2019
Voorjaarsvakantie:
vrijdag
21-02-2020
Pasen:
donderdag
09-04-2020
Meivakantie:
zaterdag
27-04-2020
Hemelvaart:
donderdag
21-05-2020
Pinksteren:
maandag
01-06-2020
Zomervakantie:
vrijdag
17-07-2020

t/m maandag
t/m zondag
t/m zondag
t/m maandag
t/m zondag
t/m zondag
t/m dinsdag
t/m zondag

28-10-2019
05-01-2020
01-03-2020
13-04-2020
10-05-2020
24-05-2020
02-06-2020
30-08-2020

Studiedagen:
Maandag 28 oktober 2019
Vrijdag 20 december 2019
Donderdag 9 april 2020
Dinsdag 2 juni 2020
Vrijdag 17 juli 2020
Vrije dag kinderen en team:
Vrijdag 21 februari 2020

Ontwikkelingsgesprekken februari en maart 2019
Vrijdag 15 februari krijgen de kinderen hun schoolrapport mee naar huis. Op dinsdag 19 februari of
woensdag 6 maart kunt u het rapport bespreken tijdens het ontwikkelingsgesprek met de leerkracht.
U kunt vanaf dinsdag 12 februari tot en met zondag 17 februari via Digiduif inschrijven voor het
ontwikkelingsgesprek. Wij vinden het belangrijk dat de leerkracht met elke ouder/verzorger een
ontwikkelingsgesprek heeft.
Wanneer u zelf geen ontwikkelingsgesprek inplant, zal de leerkracht een afspraak voor u
inplannen. Wij gaan er dan vanuit dat de dag en het tijdstip u niet uitmaakt.
U zult begrijpen dat het voor de leerkracht, maar ook voor uw kind, erg vervelend is wanneer u niet
naar het ontwikkelingsgesprek komt. Het is tenslotte belangrijk om de uitleg van het rapport en de
ontwikkeling van uw kind te horen.
Alleen in bijzondere (nood) situaties zal de leerkracht een andere dag met u afspreken.

Ouders met meer dan twee kinderen of kinderen op twee locaties kunnen van 4 februari tot en met
8 februari voor inschrijven via Rebecca. Dat kan via de mail rvdboogert@degoudengriffel.nl of u loopt
even bij Rebecca langs.
Rebecca is op maandag en dinsdag van 8.15-11.00 uur op de GG en op woensdag tot en met vrijdag
van 8.15-11.00 uur op het IKC.
Belangrijke wijzigingen en mededelingen:
Wilt u wijzigingen zoals verandering van telefoonnummer, verhuizing, echtscheiding, ernstig ziek zijn
etc. doorgeven aan de leerkracht.
Carnaval
Carnaval Alaaf,
Namens de carnavalscommissie kunnen wij u vast melden, dat wij op vrijdag 15 februari het
carnavalsfeest vieren op school. Uw kind mag zelf kiezen hoe hij of zij verkleed komt.
Dit is het tweede jaar dat leerlingen uit groep 8 zich kunnen opgeven om prins of prinses carnaval te
worden. Op het carnavalsfeest worden de prins en prinses bekend gemaakt. Het prinsenpaar krijgt
dan de sleutel van de school en zijn dan samen de baas van de school!!!!
De kinderen nemen gewoon hun eten en drinken mee.
Kijkochtend in februari
Woensdag 6 februari is het kijkochtend op de GG en op het IKC voor unit 1 en unit 4.
Woensdag 13 februari is het kijkochtend op het IKC voor unit 2 en unit 3.
Wat kunt u verwachten?
Unit 1:
Werkje uit de kast
Unit 2:
Actief leren lezen
Unit 3:
Werken in Snappet
Unit 4:
Rekenen met doelen in Snappet
Kijkochtend GG is van 8.30-8.45 uur
Kijkochtend IKC is van 8.45-9.00 uur
Belangrijke data
Maandag 4 februari:
Woensdag 6 februari:
Dinsdag 12 februari:
Woensdag 13 februari:
Vrijdag 15 februari:
Dinsdag 19 februari:
Vrijdag 22 maart:
Maandag 4 maart:
Woensdag 6 maart;

Opening Jeelo project “Veilig in het verkeer”
Kijkochtend GG en unit 1 en unit 4 IKC
Opening inschrijving ontwikkelingsgesprekken Digiduif
Kijkochtend IKC unit 2 en unit 3
Carnaval
Rapporten mee
Ontwikkelingsgesprekken
Start voorjaarsvakantie
Griffelnieuws 7
Ontwikkelingsgesprekken

Hartelijke groet van het team van De Gouden Griffel!

