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Nieuws van de Ouderraad 

 

Nieuws van de Ouderraad 

Opbrengst boekenmarkt Op 13 oktober j.l. was er op beide locaties een boekenmarkt. Deze was 

weer succesvol: op beide locaties zijn er veel boeken verkocht. Er is een bedrag van 283 euro op de 

GG opgehaald en 368 euro op het IKC! Met deze opbrengst gaat de school de collectie van de 
schoolbibliotheek aanvullen. Bedankt voor alle boeken die de kinderen hiervoor hebben gedoneerd! 

 

Bag2School De 1e Bag2School actie van dit schooljaar was afgelopen donderdag. Er is 921 kg 

verzameld; goed voor een opbrengst van 276 euro! 

 



 

De volgende Bag2School actie is op 12 mei 2022. 

 

Sinterklaas Sinterklaas zal dit jaar op vrijdag 3 december beide locaties bezoeken. Verdere 

informatie over deze dag volgt t.z.t. De Ouderraad zal (mogelijk met hulp van andere ouders) zorgen 
voor een versierde school. 



Nieuwe kinderen op school 

 

In oktober zijn er weer kinderen die 4 jaar zijn geworden op De Gouden Griffel komen.   

Wij heten van harte welkom:  

Olivia Boumann in unit 1aG bij meester Rob  

Chaz van der Most in unit 1bG bij juf Angelique 

Mees Hofsteenge in unit 1b bij juf Monique en juf Marcella 

Luca van Popering in unit 1d bij juf Miranda 

Julia Schuurmans in unit 1c bij juf Marloes en juf Yvonne 

Julian Gorgels in unit 1c bij juf Marloes en juf Yvonne 

Wij wensen Olivia, Chaz, Mees, Luca Julia en Julian een heel fijne en leerzame tijd bij ons op De 
Gouden Griffel.  



Benoeming nieuwe Adjunct-Directeur 

 

Wij zijn heel blij u te kunnen vertellen dat wij een nieuwe adjunct-directeur hebben voor het IKC. 

Zijn naam is Harmen Stans en hij start per 1 januari 2022. Harmen is een ervaren adjunct-directeur 

die momenteel werkt op een Laurentius school in Bergschenhoek. In januari zal Harmen zich in het 

Griffelnieuws officieel aan u voorstellen. 



Meester Stef stelt zich voor 

 

Beste ouders/verzorgers,   

  



Afgelopen maandag ben ik op de Gouden Griffel begonnen in Unit 

4b, waar ik de komende tijd werkzaam zal zijn op de maandag, dinsdag, woensdag en na ingang van 

het zwangerschapsverlof van Juf Lisa ook op de donderdag.   

Ik ben afgelopen januari van 

Nijmegen naar Rotterdam verhuisd waar ik met mijn vriendin samenwoon. 

Ik houd erg veel van reizen, boeken (zowel lezen als schrijven), de tv serie IT-

crowd, voetbal, nieuwe talen leren (Italiaans op het 
moment), muziek maken (gitaar en zang) en dieren.   

Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan op de Gouden Griffel en er samen met 
de kinderen een fantastisch schooljaar van te maken.  

Mvg,   

Stef Renkens 

Verlofaanvragen 

 

Momenteel ontvangen wij erg veel verlofaanvragen om buiten de schoolvakanties met vakantie te 

gaan. Soms gaat het om één dag en soms om meerdere dagen. Veel ouders geven aan dat zij hier 

veel behoefte aan hebben gezien de omstandigheden van alle coronaperi kelen van de afgelopen 

perioden. Wij begrijpen dit helemaal. Het is echter niet toegestaan en voor de leerkrachten niet te 

behappen als er continue kinderen afwezig zijn. De afwezige kinderen lopen onderwijstijd mis en 

missen hierdoor instructies die later door de leerkracht extra moeten worden gegeven. U zult 

begrijpen dat het voor de groepsdynamiek ook niet goed is. Wij begrijpen dat het financieel 

aantrekkelijk is om buiten de schoolvakanties op reis te gaan maar dit is geen reden voor verlof 
buiten de schoolvakanties. 



Ouders in de school 

 

Graag willen wij u uitnodigen om in de klas te komen kijken. Echter lopen de besmettingen weer op 

en staat er voor aanstaande dinsdag een persconferentie gepland. Voorlopig houden wij de ouders 

zoveel mogelijk buiten de school. Alleen ouders van kinderen die komen wennen, mogen mee de 
school in. 

De ontwikkelingsgesprekken die van de week starten zijn wel live. Zodra er meer mogelijk is, zullen 

wij dit met u communiceren. 



Sinterklaas 

 

Goed nieuws! Dit jaar is Sinterklaas welkom op onze school. Op zaterdag 13 november zal Sint in 

Nederland aankomen. De weken daarna staan in het teken van Sinterklaas in combinatie met het 

Jeelo thema:  “ Inrichten van je omgeving”. Natuurlijk mag uw zoon/ dochter een schoen zetten in 

de klas en volgen wij het Sinterklaasjournaal. In unit 3 en 4 worden lootjes getrokken.  Op vrijdag 3 
december vieren wij het Sinterklaasfeest op school.   



Dakwerkzaamheden GG klaar! 

 

Eindelijk! 

We hebben er heel lang op moeten wachten maar we zijn uit de steigers. We kunnen weer op het 

plein spelen en dat is maar goed ook want we zagen dat het veld voor een groot deel is afgezet!  

De komende tijd zullen er nog afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd maar daar hebben 

we geen last meer van. We zijn blij met het resultaat. De nieuwe dakramen zijn prachtig en ze geven 

veel licht in de school. De hele school is aan de buitenkant ook weer in de verf gezet en de planken 

zijn met schroeven vastgezet in plaats van met spijkertjes die er steeds uit kwamen.  

Een hele verbetering!  

nieuw Jeelo project 

 

We zijn gestart in het Jeelo project: Inrichten van je eigen omgeving.  



Unit 1 werkt aan: Hoe ziet mijn slaapkamer er uit? 

Unit 2 werkt aan: Wonen in de straat. 

Unit 3 ontwerpt een nieuw schoolplein 

Unit 4 ontwerpt een hele nieuwe wijk.  

 

Corona 

De afgelopen weken hebben we weer te maken gehad met een aantal besmettingen. Als uw kind 

klachten heeft die passen bij het Coronavirus, laat uw kind dan testen door de GGD. Als u weet dat 

uw kind in quarantaine moet of een positieve uitslag heeft, kunt u dit in Social Schools laten weten. 

Wij nemen in dat geval contact met u op om te horen hoe de situatie is. Gaat het om een besmetting, 
dan communiceren we naar de klas en naar de stamgroep als het kind ook bij ons in de opvang zit.  

Hieronder de quarantaine regels bij een positieve besmetting in het gezin: 

 

Hoe lang is mijn huisgenoot met corona besmettelijk? 

Uw huisgenoot is besmettelijk zolang hij/zij klachten heeft én minimaal 7 dagen na het begin van de 

klachten. Als uw huisgenoot na 7 dagen een hele dag geen klachten meer heeft (24 uur klachtenvrij), 

dan kan uw huisgenoot u en anderen niet meer besmetten. Overleg met de GGD over de 
besmettelijkheid als uw huisgenoot langer dan 7 dagen ziek is.  

 

Hoe lang duurt de quarantaine? 

De duur van de quarantaine is niet voor iedereen hetzelfde. Dit zijn de regels voor de situaties die 

het meest voorkomen: 

· Uw huisgenoot met corona is thuis in isolatie gegaan en blijft op een eigen kamer. U en uw 

huisgenoot hebben geen contact. Dan gaat u 10 dagen in quarantaine. U telt 10 dagen vanaf de dag 



dat u het laatst contact heeft gehad. Als u op dag 5 negatief getest bent (met een test van de GGD) 
dan mag u stoppen met de quarantaine. 

· Uw huisgenoot met corona kan niet in een eigen kamer in isolatie gaan. U en uw huisgenoot delen 

dezelfde kamer(s) en hebben van dichtbij contact met elkaar. Dan gaat u in quarantaine zodra u 

hoort dat uw huisgenoot corona heeft. Vanaf het moment dat uw huisgenoot niet meer besmettelijk 

is, blijft u nog 10 dagen in quarantaine. Als u op dag 5 negatief getest bent dan mag u stoppen met 

de quarantaine 

Laten we ons ook echt aan bovenstaande regels houden op deze manier komt de voortgang van het 
onderwijs en de opvang niet in gevaar. 

Directeur: Yvonne van der Heijden 
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