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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

 

 
 

 

 

Wij hopen dat jullie gezellige feestdagen hebben gehad met de kinderen en andere dierbaren!  

Dit nieuwe jaar zal vast beter worden. Wij gaan ervan uit dat we elkaar in 2021 weer meer mogen 

ontmoeten en dat er nieuwe kansen en mogelijkheden zullen komen. 

Wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal gezond zijn gebleven. Gelukkig is het team ook gezond 

gebleven en zijn we vandaag gestart met het thuisonderwijs. 

 

Zoals het er nu naar uitziet blijven de scholen tot 18 januari gesloten. Wij begrijpen dat het lastig is 

om de kinderen thuis te helpen bij het thuisonderwijs en tegelijkertijd je eigen werk te moeten doen. 

Probeer stress te voorkomen en probeer het ook gezellig met elkaar te houden. Het is even zoeken 

naar een juiste balans tussen de instructies volgen en daarnaast ook gelegenheid geven aan de 

kinderen om zich te ontspannen. Maak hier afspraken over met elkaar. Een vast ritme werkt meestal 

het best bij de kinderen. Om ervoor te zorgen dat de kinderen geen achterstand oplopen is het 

belangrijk om de instructies te volgen. 



Wanneer uw kind tegen problemen aanloopt, laat hij/zij dit dan aangeven bij de leerkracht. Met 

elkaar kunnen we kijken of we kunnen helpen. 

 

Noodopvang 

Voor ouder(s)/verzorger(s) die beiden werkzaam zijn in een cruciaal beroep bieden wij noodopvang 

aan. Ouder(s)/verzorger(s) waarvan een van de ouder(s)/verzorger(s) een cruciaal beroep heeft 

worden geadviseerd om de opvang zelf te regelen.  

Momenteel hebben wij op maandag, dinsdag en donderdag zo’n 50 kinderen per dag in de 

noodopvang.  

Op woensdag en vrijdag zijn de aantallen lager en daar kunnen wij nog kinderen opvangen voor de 

ouder(s)/verzorger(s) waarvan er 1 een cruciaal beroep heeft. Dit vraagt u aan via een mail naar: 

jjanssen@degoudengriffel.nl en goudengriffel@laurentiusstichting.nl 

Jacqueline en Yvonne overleggen de mogelijkheden. 

 

De kinderen van beide locaties zitten bij elkaar in een lokaal. Op deze manier kunnen wij, naast het 

thuisonderwijs, ook de noodopvang aanbieden. Wij zijn heel blij met onze eigen collega’s van de 

opvang die de kinderen van unit 1 opvangen. 

Kinderen die gebruik maken van de noodopvang mogen geen verkoudheidsklachten hebben. Wij 

willen voor iedereen een zo veilig mogelijke situatie creëren. Wanneer kinderen bij de noodopvang 

verkoudheidsklachten hebben, wordt u gebeld om uw kind op te halen. 

 

Vandaag zijn wij gestart met de noodopvang en merkten dat er een aantal kinderen waren die geen 

inloggegevens bij zich hadden. Wilt u de kinderen hieraan helpen herinneren en het eventueel op 

een briefje schrijven. Er waren ook een aantal kinderen niet bij de noodopvang. Op deze kinderen 

hadden wij wel gerekend. Het is prettig als u uw kind(eren) afmeldt als zij toch geen gebruik maken 

van de noodopvang. Nu hebben wij van een aantal gezinnen helaas niets vernomen. 

Het is ook de bedoeling dat kinderen gewoon fruit en een lunch mee naar de noodopvang nemen. 

Hierin wordt niet voorzien. 

 

Nieuwe leerlingen in de maand januari 

Wij heten twee leerlingen welkom in unit 3aG bij juf Cynthia en juf Ramona. Dit zijn: Inga van Ast en 

Dylan Schenk. Wij hopen dat jullie, ondanks de rare start, snel gewend zullen zijn! 

De volgende kinderen zijn net 4 jaar geworden of worden deze maand 4 jaar. Niet al deze kinderen 

zullen vandaag al starten. Wij heten van harte welkom: 

Sepp Lambooij in unit 1aG bij meester Rob en juf Vera. 

Harvey Chun, Kees van Zeeland en Rence Wijsman in unit 1bG bij juf Romy en juf Danielle. 

Hanna Scholtens in unit 1a bij juf Kelly en juf Yvonne. 

Coen de With, Aimee Schmidt en Quinn Smitin unit 1b bij juf Mirjam en juf Monique. 

Zeyneb Avci in unitv 1c bij juf Marloes en juf Mariëlla.  

 

Begeleiding Meerbegaafdheid 

Sinds dit schooljaar werken we binnen de Meerbegaafdheid gerichter aan de begeleiding van de 

individuele leerlingen die meer uitdaging nodig hebben naast hun reguliere schoolwerk.  

Heidi Melgers is de specialist op het IKC en Cynthia van der Staaij is specialist op de GG.  

 

mailto:jjanssen@degoudengriffel.nl
mailto:goudengriffel@laurentiusstichting.nl


Samen hebben we een programma ontwikkeld om deze leerlingen individueel te begeleiden. 

Hiervoor hebben wij wat tijd gekregen buiten de klas. Voor Cynthia is dit de dinsdagmiddag en voor 

Heidi de vrijdagochtend. Op deze momenten zien wij een aantal leerlingen uit Unit 3 en Unit 4. Met 

de leerkrachten is samen besloten welke leerlingen hierbij aansluiten.  

 

Ook voor de leerlingen van Unit 1 en Unit 2 is begeleiding buiten de groep. Hiervoor hebben Cynthia 

en ik het programma samengesteld. Deze leerlingen worden op verschillende momenten in de week 

buiten de groep begeleid door de pedagogische medewerkers van de BSO. We zijn heel blij met de 

extra tijd en begeleiding zodat zoveel mogelijk leerlingen meer tijd krijgen voor uitdagende 

opdrachten binnen het reguliere onderwijs 

De komende tijd werken wij aan het afronden van het beleidsplan en een algemene informatiebrief 

voor ouders waarvan de leerlingen in deze groep van begeleiding zitten. 

 

Heidi en Cynthia  

Nieuws van de ouderraad 

Na het opruimen van de Sinterklaasversiering is de Ouderraad aan de slag gegaan om beide locaties 

in kerstsfeer onder te dompelen. Er waren o.a. versierde kerstbomen, kerst slingers en heel veel 

lichtjes in de kerstbomen en aan het plafond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De volgende ochtend konden de leerlingen zien hoe mooi de school was versierd.  

We keken al uit naar een gezellig kerstontbijt, maar dit kon helaas niet doorgaan. Hopelijk kunnen we 

een nieuwjaarsontbijt plannen in het nieuwe jaar! 

Vlak voor de kerstvakantie heeft de Ouderraad alle kerstversiering opgeruimd.  

Het team bedankt de ouderraad voor de mooie versieringen en het opruimen. Wij kunnen niet zonder 

jullie!!!! 

 

Belangrijke data 

18 januari: Weer naar school? 

01 februari: Griffelnieuws 6 

 

 

 

 

Hartelijke groet van het team van De Gouden Griffel! 


