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Beste ouder(s)/verzorger(s) 

Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in het land! Dit geeft een boel gezelligheid en , vooral bij de 

jongste kinderen, ook een stukje spanning. De school is in Sinterklaassfeer gebracht en ziet er heel 

leuk uit. De maand december zit dan ook vol feestelijke activiteiten met als hoogtepunten het 

Sinterklaasfeest op 5 december, de Kerstviering in de kerk en het Kerstdiner op woensdag 19 

december.  

Donderdag 6 december start de school op de gewone tijd! 

Naast alle feestelijke activiteiten wordt er natuurlijk ook gewoon les gegeven. Wij zijn op maandag 12 

november gestart met het tweede Jeelo project: “Het maken van je eigen product”. Vraagt u eens bij 

aan uw kind(eren) wat zij al geleerd hebben. 

De eerste ontwikkelingsgesprekken hebben plaatsgevonden. Helaas hebben een aantal ouders geen 

ontwikkelingsgesprek over hun kind gehad. Dit vinden wij erg spijtig en ook ongewenst.  

De volgende ontwikkelingsgesprekken vinden plaats in maart. U krijgt ruim de tijd om zelf het 

ontwikkelingsgesprek in te plannen. U krijgt bericht vanaf wanneer dat kan. Wanneer u dit niet zelf 

doet, zal de leerkracht u inplannen en gaan wij ervan uit dat u op de toegewezen tijd naar het 

ontwikkelingsgesprek komt. Wij gaan ervan uit dat u het net zo belangrijk vindt om de ontwikkeling 

van uw kind te volgen als dat wij dat vinden. 

 

Babynieuws 

Misschien heeft u het al gezien? Juf Linsey verwacht haar tweede kindje. Juf Linsey is op 21 april 2019 

uitgerekend. Wij feliciteren haar en wensen Linsey een goede zwangerschap toe.  

Wij gaan op zoek naar vervanging voor als Linsey met zwangerschapsverlof gaat. 

 

Instroomgroep 

Op De Gouden Griffel start vanaf maandag 3 december de instroomgroep. Juf Ramona zal de groep 

op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag draaien. Op dinsdag is juf Daniëlle er. Er wordt  met 

een klein groepje gestart maar deze groep zal in de loop van het jaar groeien naar ongeveer 18 

kinderen. 

Wij wensen Ramona en Daniëlle veel plezier en succes met deze nieuwe groep.  

Ramona en Daniëlle zullen zich in het volgende Griffelnieuws aan u voorstellen. 

 



Nieuwe leerlingen 

Wij heten de volgende kinderen van harte welkom bij ons op school: 

Liv Jolie de Hek in unit 1aG bij juf Miranda, Nirel Hoogendoorn en Isabel Le -Si Wong in unit 1bG bij juf 

Romy en juf Daniëlle, Noé Sterk en Babette van Winterswijk in unit 1b bij juf Shalini en juf Yvonne. 

Wij wensen Liv Jolie, Nirel, Isabel, Noë en Babette. 

Wij wensen Liv Jolie, Nirel, Isabel, Noé en Babette een heel fijne en leerzame tijd op De Gouden 

Griffel. 

 

Nieuwe schoolmaatschappelijk werkster 

 

 
Per november 2018 ben ik de nieuwe schoolmaatschappelijk werker en ik wil me daarom graag 

voorstellen. Mijn naam is Eline Beltman en ik werk vanuit Enver op verschillende basisscholen in 

Berkel en Rodenrijs. Mijn passie ligt bij alles wat met welbevinden, gedrag en leefstijl te maken heeft. 

De ontwikkeling van kinderen verloopt namelijk niet altijd vanzelfsprekend en het kan heel prettig 

zijn om hier met een onafhankelijk persoon gedachten over uit te wisselen. Als 

schoolmaatschappelijk werker help ik leerlingen, ouders en leerkrachten op het gebied van 

opvoeding, ontwikkeling en gedrag. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: zelfvertrouwen en 

weerbaarheid, ingrijpende gebeurtenissen zoals een echtscheiding, sociale vaardigheden, ASS, 

gedragsproblematiek, voeding, etc. De hulp vanuit het SMW is gratis, vertrouwelijk en op vrijwillige 

basis. Binnen mijn expertise probeer ik u zo goed mogelijk te helpen en zo nodig zal ik doorverwijzen 

en eventueel begeleiden naar andere hulp. Dit gebeurt altijd in goed overleg met u.  

Contact De aanmelding verloopt meestal via de intern begeleider of leerkracht van de school. U kunt 
ook zelf contact met mij opnemen voor het inplannen van een afspraak of telefonisch advies via 
elinebeltman@enver.nl of telefoonnummer 06-24850596. Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag 
en donderdag. Daarnaast is er iedere maand een inloopspreekuur op woensdag van 11.00 – 12.00 op 
de volgende data: Locatie BS De Gouden Griffel – 28 november, 12 december, 9 januari en 6 februari. 
Locatie IKC De Gouden Griffel – 21 november, 19 december, 16 januari en 13 februari. 

Met vriendelijke groet, 

Eline Beltman   

 

 



Verzoek unit 1 
De leerkrachten van unit 1 zijn op zoek naar reservekleding. Heeft u ondergoed, sokken, broeken, 
truien  en T-shirts over? Wij kunnen het goed gebruiken. Levert u het in bij de leerkracht van uw kind. 
Nog een verzoek: bij het ophalen in de middag wordt er regelmatig op de ramen getikt om zo de 
aandacht van de kinderen te krijgen. Dit is erg onrustig en de leerkrachten willen  graag de dag goed 
afsluiten. Wilt u niet meer op de ramen tikken. Wij bedanken u alvast voor de medewerking.  
 
Medezeggenschapsraad 
Rianne Daggenvoorde heeft met grote inzet en betrokkenheid zitting gehad in de 
medezeggenschapsraad (MR). Zij heeft aangegeven te stoppen. Wij bedanken haar hartelijk voor 
haar bijdrage!  
De MR zal binnenkort een oproep doen voor nieuwe leden. 
 
Nieuws van de gemeente 

Het Lansingerlands Initiatief 

Goed idee? Doe er iets mee! 

Heb jij een goed idee om jouw straat, wijk of de hele gemeente nog mooier, socialer, duurzamer of 

groener te maken? Een idee waar meer Lansingerlanders blij van worden? Of misschien heef t jouw 

kind een goed idee? Doe dan mee aan het Lansingerlands Initiatief en win een bijdrage om dit 

initiatief mogelijk te maken!  

De gemeente Lansingerland stelt voor één of meerdere initiatieven een aanmoedigingsbedrag 

beschikbaar. Dit bedrag is maximaal 50% van de totale kosten van een initiatief. Er is in totaal 

60.000,- te verdelen.  

Wat doe je met dit idee? 
 
Maak eerst het idee aan de gemeente bekend en vul het interesseformulier in via 
www.lansingerland.nl/initiatief. Daarna neemt de gemeente persoonlijk contact met je op voor een 
korte kennismaking en uitleg over de procedure.    

Informatiebijeenkomst 

Donderdag 13 december is er een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis. Je bent om 19.30 uur 

van harte welkom. Tijdens deze avond hoor je welke vervolgstappen je moet zetten om tot een 

kansrijk plan te komen. 

De inwoner bepaalt! 

In de Verkiezing van het Lansingerlands Initiatief kunnen inwoners stemmen op hun favoriete 

initiatief. Uiteindelijk bepaalt de inwoner wie er met zijn of haar initiatief aan de slag kan gaan.  

Meer informatie  

Kijk voor meer informatie op www.lansingerland.nl/initiatief. Hier kun je ook de animatiefilm 

bekijken over hoe het Lansingerlands Initiatief werkt.  

http://www.lansingerland.nl/initiatief
http://www.lansingerland.nl/initiatief
https://youtu.be/_Cm_kmte37o


Kijkochtend 
Vrijdag 7 december is het kijkochtend op de GG van 8.30-8.45 uur. 
Vrijdag 7 december is het kijkochtend op het IKC voor unit 1 en unit 4 van 8.45-9.00 uur. 
Vrijdag 14 december is het kijkochtend op het IKC voor unit 2 en unit 3 van 8.45-9.00 uur. 
Wat is er te zien? 
Unit 1: Met sprongen vooruit (rekenen) 
Unit 2: Snappet instructie 
Unit 3: Jeelo 
Unit 4: Schrijven 
 
Gezonde traktatie 
Wij zien regelmatig “suikerbommen” aan traktaties voorbij komen tijdens de verjaardagen van 
kinderen. Wij vinden een snoepje op zijn tijd geen probleem maar waarderen het zeer als u probeert 
voor een gezonde traktatie te zorgen. Kijkt u eens op internet, er zijn een heleboel leuke en lekkere 
gezonde traktaties.  
 
 
Belangrijke data 
Woensdag 5 december: Sinterklaasfeest 
Vrijdag 7 december:  Kijkochtend GG en unit 1 en 4 IKC 
Vrijdag 14 december:  Kijkochtend unit 2 en 3 IKC 
Woensdag 19 december: Kerstviering in de kerk 
    Kerstdiner 
Donderdag 20 december: Volgende Griffelnieuws 
Vrijdag 21 december:  Studieochtend voor het team: de kinderen zijn vrij! 
 
 
 
 
 

Hartelijke groet van het team van De Gouden Griffel! 
 

 

 

 

 

 


