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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Dit is het laatste Griffelnieuws van dit veelbewogen schooljaar. Nog 3 schoolweken voor de 

zomervakantie begint.  

Wij kijken terug op een jaar dat heel anders is verlopen dan we hadden gepland en gehoopt. 

Wij merken dat iedereen toe is aan vakantie. Wij zullen nog even moeten volhouden en met elkaar 

ons best doen om er nog 3 fijne laatste schoolweken van te maken. 

In deze weken staan nog een aantal dingen gepland. 

 

Woensdag 30 juni heeft het team Onderwijs en Opvang een gezamenlijke studiedag. Deze dag staat 

in het teken van het evalueren van het afgelopen schooljaar, het nieuwe jaarplan bespreken voor het 

komende schooljaar en een stukje teambuilding. 

 

U heeft  gehoord dat er extra gelden naar de scholen komen. Er is een Nationaal Plan Onderwijs 

budget vrijgemaakt, de zogenaamde NPO gelden. De school heeft met het hele team gekeken wat 

onze leerlingen en leerkrachten nodig hebben om de achterstanden en zorgen die zijn ontstaan in de 

coronatijd  grotendeels te kunnen aanpakken.  

Hiervoor heeft de school een plan gemaakt: 

• Meer ondersteuning om leerlingen met een achterstand of zorg extra te kunnen begeleiden.  

• Er wordt na de zomervakantie een extra intern-begeleider geworven voor het IKC. 

• Er komen meer laptops in de school zodat meer leerlingen tegelijk aan de slag kunnen. 

• Meer aanbod van veerkracht en sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 

• Externe begeleiding van onze specialisten bij het uitvoeren van het plan voor leerlingen die 

meer begaafd zijn 

• Er komt extra ontwikkelingsmateriaal voor de kleuters. 

• Het team zal scholing volgen op het gebied van feedback geven aan de leerlingen en aan 

elkaar. 

• Het team zal scholing volgen “op weg naar een professionele leergemeenschap”. 

 

De ondersteuning en zorg die de leerlingen nodig hebben, worden rond de zomervakantie duidelijk. 

Na de zomervakantie wordt er een overzicht gemaakt welke leerling welke begeleiding nodig heeft. 

De MR heeft onze plannen goedgekeurd.  



Het is heel mooi dat er geld beschikbaar is gekomen. Het valt echter niet mee om extra collega’s te 

vinden. Doordat alle scholen een flink bedrag krijgen, is iedereen op zoek naar extra handen en 

vissen wij allemaal in dezelfde vijver. Wij hopen dat wij het komende schooljaar onze leerlingen 

zoveel mogelijk kunnen bieden wat zij nodig hebben. Hier gaan wij natuurlijk ons uiterste best voor 

doen! 

 

Vertrek Gaby 

Donderdag 15 juli is de laatste werkdag van Gaby bij ons op IKC De Gouden Griffel. In de ochtend 

nemen wij met onze leerlingen van het IKC afscheid van haar. 

 

Wij zijn een profielschets aan het maken voor de nieuw te werven adjunct-directeur voor het IKC. Wij 

verwachten de sollicitatieprocedure in september op te kunnen starten. 

Maaike Brons zal ons in elk geval tot 1 november blijven ondersteunen. 

Dit betekent dat Maaike en Yvonne na de zomervakantie afwisselend op het IKC zullen zijn. 

Maandag: Yvonne 

Dinsdag: Maaike 

Woensdag: Yvonne 

Donderdag Maaike 

Vrijdag:  Maaike/Yvonne om de week 

 

 

Babynieuws 

 
 

Juf Lisa en haar man Wessel verwachten eind december hun eerste kindje! Van harte gefeliciteerd. 

Wij wensen Lisa een heel goede zwangerschap toe! 

 

 

Nieuwe leerlingen 

In juni zijn de volgende kinderen 4 jaar geworden en bij ons op school gekomen: 

Hannah Pijnappel en James van de Meer in unit 1 e bij juf Mirjam en juf Mariëlla.  

Floortje Olive in unit 1bG bij juf Romy en juf Danielle.  

Emilie Osterthun in uit 1aG bij meester Rob en juf Mandy. 

Wij wensen Hannah, James, Floortje en Emilie  een heel fijne tijd bij ons op De Gouden Griffel. 



Optionele 10 minuten gesprekken 

De leerkrachten nodigen sommige ouders/verzorgers uit voor een tien minuten gesprek. U wordt 

alleen uitgenodigd als de leerkracht vindt dat dit nodig/wenselijk is. De gesprekken vinden plaats in 

de week van 5 juli. Wanneer u geen uitnodiging ontvangt maar u maakt zich zorgen, mail de 

leerkracht dan en u ontvangt een antwoord waarom u niet bent uitgenodigd. 

 

Wenuurtje 6 juli 

Alle kinderen gaan op dinsdag 6 juli een uurtje wennen in hun nieuwe groep. Dit zal van 13.45-14.45 

uur zijn. De nieuwe leerlingen die na de zomervakantie bij ons op school starten, zijn er ook.  

Ook de nieuwe leerkrachten zullen er zijn! 

 

Geen musicalvoorstelling voor de ouders van groep 7  

Helaas zullen er geen ouders van de leerlingen van groep 7 worden uitgenodigd bij de 

afscheidsmusical.  Ondanks de versoepelingen die er zijn, is het met 5 musicalvoorstellingen 

organisatorisch niet mogelijk om dit uit te voeren.  

 

Versoepelingen op onze school 

Groep 8 zal op woensdag 14 juli wel worden uitgezwaaid door alle kinderen van hun locatie. 

Traditiegetrouw betekent dit dat zij door de boog die gemaakt wordt door alle leerlingen de school 

zullen verlaten. Wij zullen hier een filmpje van maken en dit delen met alle ouders van groep 8. 

 

De overige versoepelingen zullen wij na de persconferentie in augustus bekend maken.  

 

Nieuws van Kinderopvang IKC De Gouden Griffel 
TSO kosten 
Wij ontvangen nogal wat vragen over de facturatie van de TSO gelden in de vakantie. 
Hieronder nog even een uitleg facturatie TSO gelden. 
Het jaarbedrag € 175,20 wordt in 12 gelijke termijnen rond gefactureerd. 
Zo ook in de maanden juli en augustus. 
De incasso zal rondom 25 juli en 25 augustus plaatsvinden. 
U ontvangt een paar dagen voor de incasso de factuur via de mail 
Het TSO-abonnement wordt automatisch stopgezet als de kinderen van school afgaan. 

Vanaf maandag 30 augustus staat ons enthousiaste team weer klaar om de kinderen een gezellige en 
leuke TSO-tijd aan te bieden. 

Zijn er nog vragen dan hoor ik die heel graag. 
Fijne vakantie en met vriendelijke groet, 

Jacqueline Janssen: jjanssen@degoudengriffel.nl 

Studiedag 30 juni 
Ons gehele BSO-team sluit ook aan bij de studiedag. 
Daarom is de BSO dicht en gaan de judolessen niet door. 
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Nieuws van de ouderraad 

Verkeersexamen Op 3 en 4 juni hebben de leerlingen uit de groepen 7 en 8 verkeersexamen op de 

fiets afgelegd. De leerlingen waren enthousiast, vrolijk en soms een beetje zenuwachtig. Maar 

iedereen heeft het verkeersexamen heel goed gedaan: iedereen is geslaagd! Gefeliciteerd!! 

Nog een paar aandachtspunten vanuit de organisatie van het VVN Verkeersorganisatie: 

- Zichtbaarheid is erg belangrijk als fietser en daarom zijn ook de zij-reflectoren in de wielen van 

groot belang. 

- We merkten dat voor sommige kinderen het niet mogelijk was om de fiets in de tijd tussen de 

keuring en het examen te laten voldoen aan de eisen. Het is natuurlijk zonde als hierdoor een leerling 

het examen niet kan doen! Wilt u de kinderen hierbij begeleiden waar nodig? 

- Op de examenroute was de overgang van de Oudelandselaan naar de Leeweg lastig. Hier zijn de 

borden niet eenduidig (fiets vs voetpad) en is het verkeer niet altijd overzichtelijk. Hierbij was het 

belangrijk dat de leerlingen goed oog hadden voor het overige verkeer – goed om de leerlingen hier 

nogmaals op attent te maken. 

- Niet alle leerlingen hebben van te voren de route (goed) geoefend We zullen er volgend jaar voor 

zorgen dat de route eerder bij de leerlingen bekend is, maar zullen dan wel vragen de route beide 

kanten op te oefenen. 

- We waren erg blij met alle ondersteuning van de hulpouders, erg veel dank hiervoor! 

 

 

 



Schoolplein Op locatie de Gouden Griffel is onlangs een ontzettend mooi verkeersplein gemaakt. 

Vele uren speelplezier gegarandeerd! Iedereen bedankt voor de realisatie hiervan! 

 
 

 

Eerste Heilige Communie (EHC) 

In de bijlage vindt u een nieuwsbrief van de werkgroep EHC. Deze is bedoeld voor de ouders met 

kinderen in groep 4 en 5 die zich willen aanmelden voor de Eerste Heilige Communie. 

 

 

Belangrijke data 

Woensdag 30 juni: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

In de wek van 5 juli:  Optionele 10 minuten gesprekken 

Dinsdag 6 juli:  Wenuurtje in de nieuwe groepen 

Vrijdag 9 juli:  Rapporten gaan mee naar huis 

Donderdag 15 juli: Laatste schooldag 

Vrijdag 16 juli:  Teamafsluiting, alle leerlingen zijn vrijdag 

 

 

 

 

Wij wensen u alvast een heerlijke zomervakantie!!! 


