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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wat was het fijn om iedereen afgelopen maandag weer te zien! 

Ik zag een heleboel lachende gezichtjes en een paar kinderen die wat moeite hadden met het einde 

van de vakantie of de “grote nieuwe” stap! 

Wij hopen op een fijn, leerzaam en gezellig schooljaar waarin we elkaar weer live kunnen ontmoeten. 

 

Welkom 

Wij heten 4 nieuwe collega’s van harte welkom: juf Angelique Treffers in unit 1bG, juf Jolanda Stol in 

unit 1 e, juf Marleen Peters in unit 3d en meester Nick ter Horst van Delden gymmeester en BSO 

medewerker. Wij zijn heel blij met deze kanjers en wensen hen heel veel plezier bij ons op de 

Gouden Griffel. 

 

Na de zomervakantie zijn ook een heleboel nieuw kinderen bij ons gestart. Ook hen wensen wij een 

heel fijne en leerzame tijd bij ons op De Gouden Griffel. 

 

Gymmen in de Oostmeerhal 

Dit schooljaar maken wij voor de gym ook gebruik van de Oostmeerhal. Door de groei van onze 

school moeten wij op maandag uitwijken naar deze sporthal. 

Wij hebben ervoor gekozen om de kinderen van unit 2 van beide locaties op de Theo d’Orsingel te 

laten gymmen en de oudere kinderen naar de Oostmeerhal te laten gaan op de fiets. 

Dit betekent dat de units 4 van beide locaties en unit 3 van de GG het hele jaar op maandag in de 

Oostmeerhal gymmen. 

Unit 3a en 3b van het IKC gymmen ook in de Oostmeerhal. Unit 3c en 3d gymmen aan de Theo 

d’Orsingel en zullen halverwege het schooljaar wisselen van locatie met 3a en 3b.  

 

Fiets ter overname? 

Voor onze collega’s die meefietsen naar de Oostmeerhal zijn wij op zoek naar een goede 

tweedehands “schoolfiets”. Heeft u een fiets die niet meer wordt gebruikt of heeft u een tip? Wij 

horen het graag. 

U kunt mailen naar info@degoudengriffel.nl als u ons tegen een redelijke prijs kunt helpen aan een 

fiets. 

mailto:info@degoudengriffel.nl


 

Zieke collega’s 

Helaas hebben wij geen goed nieuws:  Rebecca en  Susan zijn beiden ziek. 

Iedereen kent Rebecca omdat zij bij ons, op beide locaties, de administratie doet. Bij Rebecca is 

borstkanker geconstateerd. Volgende week ondergaat zij haar eerste operatie. Rebecca is nu thuis en 

bereidt zich voor op haar operatie. Wij wensen haar veel sterkte. 

 

Maandag 6 september zal Lideke Detmers ons komen ondersteunen met onze administratie. Dit 

betekent dat u Lideke aan de telefoon kunt krijgen.  

Lideke werkt op maandag op de GG van 8.00-15.00 uur. En op woensdag van 8.00-13.00 uur en 

vrijdag van 8.00-15.00 uur op het IKC. 

Lideke moet worden ingewerkt dus het kan zijn dat u soms iets langer moet wachten op een 

antwoord.  

 

Unit 2c weet het al: juf Susan heeft in de vakantie een spoedoperatie moeten ondergaan omdat zij 

het Caudasyndroom heeft. Juf Susan is nu aan het hertellen en revalideren. Wij wensen haar veel 

sterkte.  

 

Stichting Jarige Job 

Al een paar jaar sponsoren wij de Stichting Jarige Job. Een organisatie die kinderen die geen 

verjaardag kunnen vieren, vanwege geldgebrek, een verjaardag doos schenken met cadeautjes, 

traktaties, slingers en ballonnen.  

Wij vragen u om uw jarige kind(eren) geen traktatie voor de collega’s mee te geven maar een 

envelop met een donatie die wij aan de Stichting Jarige Job schenken. Elke euro is welkom! 

Wanneer u ervoor kiest geen donatie te schenken, is dat natuurlijk geen probleem. Geeft u echter 

ook dan geen traktatie voor de collega’s mee want we willen hier graag één lijn in trekken. 

 

Schoolkampen 

Dit schooljaar gaan de schoolkampen door! 

U krijgt informatie van de leerkrachten over het programma. 

Dit zijn de data: 

Unit 1:  30 september en 1 oktober 

Unit 2: 23 en 24 september 

Unit 3: 29 en 30 september en 1 oktober 

Unit 4: 22, 23 en 24 september 

 

Gouden Gesprekken 

In de week van 6 september en 13 september vinden de gouden Gesprekken plaats. De 

leerkracht(en) willen graag van u horen wat uw kind nodig heeft van de leerkracht(en) om zich zo 

goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Het is de bedoeling dat u vertelt en de leerkracht(en) 

luisteren. Meer informatie ontvangt u via de leerkracht(en).  

 

Het volgende Griffelnieuws verschijnt op maandag 27 september. 

 

Hartelijke groet van het team van De Gouden Griffel. 


