
 

 

 

Nieuwsbrief van R.K.  Basisschool De Gouden Griffel. 

Jaargang 2020-2021,  2 juni 2021, nummer 10. 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het is mooi weer, de besmettingen gaan omlaag en vele mensen zijn gevaccineerd. Dat gaat de 

goede kant op. 

Nog 7 schoolweken en het schooljaar zit erop. Laten we hopen dat het nieuwe schooljaar een jaar 

wordt waarin we elkaar weer live kunnen ontmoeten en we ons onderwijs weer kunnen aanbieden 

dat bij onze visie past. Leerlingen en collega’s kunnen dan weer fysiek samenwerken en meer leren 

van en met elkaar! 

 

Baby’s geboren 

Vrijdag 30 april is juf Anouk bevallen van haar zoontje Lenn. Anouk en Lenn maken het goed. Anouk 

en Ard-Jan van harte gefeliciteerd en veel geluk met de kleine Lenn. 

 



 

 

Zaterdag 15 mei is Polke geboren: dochter van meester Jelle en zijn vrouw Loraine en broertje van 

Zeb. 

Wij wensen Jelle, Loraine en Zeb veel geluk met Polke. 

 

 
 

 

 

Nog meer babynieuws 

Juf Romy verwacht half oktober haar derde kindje. Zij verwacht een dochter samen met haar man 

Matthew en kinderen Senn en Jula. Van harte gefeliciteerd! 

 

 

  
 

 

 

 

 



 

 

Trouwen 

Vrijdag 4 juni treedt juf Ramona in het huwelijk met haar Chris. Wij wensen Ramona een 

onvergetelijke dag en een heel goed huwelijk toe! 

 

 

 

Vacatures 

Met ingang van 1 augustus wordt Gaby directeur op een andere school, verhuist Jelle met zijn gezin 

naar Limburg en hebben wij onlangs gehoord dat ook Mark ons gaat verlaten. Mark wordt leerkracht 

op de Praktijkschool. Ook een school van de Laurentius Stichting. Voor onze drie collega’s een 

prachtige nieuwe stap die wij hen van harte gunnen. 

Voor ons betekent dit dat wij op zoek gaan naar nieuwe collega’s.  

Er komen nieuwe collega’s ons team versterken maar wij naar nog op zoek naar een bevoegde, fijne, 

goede en gezellige leerkracht voor groep 7/8. Mocht u in uw omgeving nog iemand weten die een 

uitdagende baan zoekt op een goede, professionele school met leuke kinderen en fijne collega’s, 

geeft u onze vacature dan door! 

 

Vanaf 1 juni gaat Gaby op woensdag en vrijdag op haar nieuwe school aan de slag. Op de andere 

dagen is zij op De Gouden Griffel. 

Tot de zomervakantie zal er een collega met Gaby meelopen om kennis te maken met het vak van 

schoolleider. Haar naam is Maaike Brons. Zij is gestart met de opleiding tot schoolleider en zal 

anderhalve dag per week bij ons op school stage lopen. Wij heten Maaike van harte welkom en 

verwachten dat wij iets voor elkaar kunnen betekenen. 

 

 

Nieuws van de Ouderraad 

 

Na de meivakantie is er weer veel kleding ingezameld voor Bag2school. Er is 1122 kg opgehaald, goed 

voor 336 euro in de kas van de OR. Een mooie opbrengst.  



 

 

 
 

Aanstaande vrijdag, 4 juni, doet unit 4 praktisch verkeersexamen. Ook groep 8 fietst dit jaar omdat 

dit vorig jaar niet is doorgegaan. We hopen dat iedereen goed is voorbereid en dat ze laten zien veilig 

in het verkeer deel te kunnen nemen. In het volgende Griffelnieuws ziet u een sfeerimpressie van de 

dag.  

 

Dit jaar zal de avond 4-daagse weer op een alternatieve manier plaatsvinden. De details hierover 

volgen zodra we hier meer over weten.  

 

 

Nieuwe leerlingen 

Wij heten de kinderen die in mei bij ons op school zijn gestart van harte welkom:  

Lexi Baas in unit 1aG bij meester Rob en juf Mandy. 

Riff Gouweleeuw, Leah Hoek, Milou Kattevilder, Dani Duijndam en Gilano Bijlow in unit 1 e bij juf 

Mirjam en juf Mariëlla. 

Wij wensen Lexi, Riff, Leah, Milou, Dani en Gilano een heel fijne en leerzame tijd bij ons op school! 

 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

Het kabinet trekt een heleboel geld uit voor het onderwijs om de corona achterstanden weg te 

werken en het team mogelijkheden te geven tot meer professionalisering. 

Directie en intern-begeleiders hebben een scan van de school gemaakt en gekeken wat corona met 

de leerlingen en het team heeft gedaan.  Daarbij is gekeken naar de cognitieve en sociaal emotionele 

ontwikkeling van de kinderen in zijn totaliteit. Daarnaast is ook naar de individuele leerlingen 

gekeken. Gekeken is wat de school (team en onderwijs )nodig heeft en wat de individuele leerlingen 

nodig hebben.  

Het kabinet heeft een menu gemaakt met daarin diverse interventies die kunnen bijdragen aan het 

herstel van achterstanden, herstel van sociaal emotionele schade en schoolontwikkeling. 

Dinsdag 25 mei hebben wij het herstelplan dat door directe en intern-begeleiders is gemaakt, 

gepresenteerd aan ons team. Het team heeft het plan besproken en aangegeven waar zij mee 

kunnen instemmen. 

Er ligt nu een mooi concept klaar dat binnenkort met de MR wordt besproken. Zodra de MR heeft 

ingestemd met het plan zullen wij u het plan presenteren. 



 

 

 

Eén van de investeringen is in elk geval meer handen in de klas. Dit betekent dat wij volgend 

schooljaar op het IKC met een extra unit 3 starten. De klassen zijn dan kleiner wat ten goede komt 

aan de kinderen. 

 

 

Groepsindeling 2021-2022 

Volgend schooljaar (2021-2022) starten we op de GG met: 

Twee units 1 (1aG en 1bG) 

Twee units 2 (2aG en 2bG) 

Twee units 3 (3aG en 3bG) 

Drie units 4 (4aG, 4bG en 4cG) 

 

In januari 2022 start er een instroomgroep voor 4-jarigen op de GG. 

 

 

Volgende schooljaar (2021-2022) starten we op het IKC met: 

Vijf units 1  (1, 1b, 1c, 1d, 1 e) 

Vier units 2 (2a, 2b, 2c, 2d) 

Vier units 3 (3a, 3b, 3c, 3d) 

Drie units 4 (4a, 4b, 4c) 

 

In een groeiwijk stromen elk jaar niet alleen 4-jarigende school in maar ook oudere kinderen.  

U kunt zien dat er veel woningen zijn gebouwd en dat gaat de komende jaren nog even door. In de 

nieuwe woningen komen ook kinderen te wonen die al ouder zijn en ook naar school moeten. Dit 

betekent voor onze school dat er soms een uitbreiding van groepen is. Om de groepen ongeveer 

even groot te houden en de zorg zoveel mogelijk te verdelen, vindt er komend schooljaar een 

herindeling plaats op het IKC voor verschillende units. Wij begrijpen dat sommige ouders hier moeite 

mee hebben. Echter hebben wij de afgelopen 15 jaar dat de Gouden Griffel bestaat, gemerkt dat 

kinderen heel flexibel zijn en heel snel weer gewend zijn aan de nieuwe klas.  

Wij houden er uiteraard rekening mee dat de kinderen bij vriendjes/vriendinnetjes in de klas komen. 

Daarnaast kijken wij naar de groepsgrootte, de zorg die de leerlingen nodig hebben en kijken wij naar 

de verhouding tussen jongens en meisjes. Afgelopen jaar zijn er meer jongens bij ons op school 

gekomen dan meisjes. Dat is per jaar wisselend.  

 

We gaan ervan uit dat u erop vertrouwt dat wij heel zorgvuldig de groepsindeling samenstellen. De 

leerkrachten, de intern-begeleiders en de directie bekijken met elkaar wat de meeste geschikte 

groepsindeling is.  

Wij vragen u om rustig af te wachten op onze groepsindeling. 

Het heeft geen zin om van tevoren al aan te geven bij de leerkrachten of directie wat u absoluut niet 

of wel wilt voor uw kind. Dat is voor ons onbegonnen werk. Wij hebben een grote school met ruim 

600 leerlingen. Wij verzoeken u dus geen mails/berichten met betrekking tot de groepsindeling naar 

ons te sturen naar ons met betrekking tot de groepsindeling. 

 



 

 

Vrijdag 18 juni ontvangt u de groepsindeling via Social schools. Dan hopen wij ook dat alle 

leerkrachten bekend zijn die voor de groepen staan. 

In de week van 14 juni zullen de leerkrachten contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s) 

waarvan de kinderen van groep zullen wisselen. Zo kunt u uw kind voorbereiden op de wisseling en is 

de groepsindeling op 18 juni geen verrassing meer. 

De groepsindeling die wij met het team maken is definitief. 

 

Uw rol als ouder is van groot belang. Hoe vertelt u uw kind dat hij/zij naar een andere groep gaat. 

Zeg dat u vertrouwen heeft in uw kind en weet dat het gaat lukken en dat het goedkomt.  

 

 

Wenuurtje 

Dinsdagmiddag 6 juli zullen alle leerlingen een uurtje gaan kennismaken met hun nieuwe groep en de 

leerkracht(en). Ook de nieuwe kinderen, die met ingang van het nieuwe schooljaar bij ons op school 

komen, zijn dan uitgenodigd. 

 

 

Nieuws van de jonge kind specialisten 

De meeste ouders zullen het vast herkennen. Je haalt je kind uit school en vraagt thuis tijdens een 

drinkmomentje; ‘’Hoe was het vandaag?’’ Als antwoord komt er; ‘’Leuk’’. Vervolgens stel je de vraag; 

‘’Wat heb je vandaag gedaan’’. Waarop het antwoord volgt; ‘’Weet ik niet meer’’. Dat was dan het 

gesprek. Vooral bij kleuters komt dit vaak voor. Als ouder zou je graag willen weten hoe de dag van je 

kind is verlopen, wat hij/zij heeft meegemaakt en hoe hij/zij zich daarbij voelde. De vragen; ‘’Hoe was 

het vandaag?’’ en ‘’Wat heb je vandaag gedaan?’’ zijn voor jonge kinderen vaak te breed en te vaag. 

Concrete vragen kunnen het gesprek op gang houden en zullen verrassende antwoorden bieden. 

Daarom hieronder een lijstje met leuke vragen die gesteld kunnen worden in gesprek met een kind. 

Nog een leuke tip; laat uw kind ook eens vragen aan u stellen. 

 

Voorbeelden van concrete vragen voor een verrassend gesprek m.b.t school: 

1. Wie was je beste vriendje vandaag? 

2. Wat heb je gekozen van het planbord? 

3. Naast wie zat je met fruit eten? 

4. Als je iets van school mee naar huis mocht nemen, wat zou dat dan zijn? 

5. Als jij de juf/meester zou zijn, wat zou je de kinderen dan leren? 

6. Heeft iemand je vandaag bang/boos/verdrietig/blij gemaakt? 

7. Heeft iemand jou vandaag geholpen? 

8. Heb je vandaag iemand geholpen? 

9. Welke plek op school vind je fijn? 

10. Is er iemand met wie je nog nooit hebt gespeeld, maar je wel mee zou willen spelen? 

11. Wanneer voelde jij je vandaag heel blij? 

12. Waar heb je het meeste zin in morgen? En waar het minst? 

Ook leuk voor een gesprek: 

1. Als je kon toveren, wat zou jij dan toveren? 

2. Waar ben je heel trots op? 

3. Wat is het fijnste wat papa/mama/broer/zus voor jou hebben gedaan? 



 

 

4. Waar ben jij heel bang voor? 

5. Om wie moet jij het meeste lachen? 

6. Wat vond je het stomste vandaag? 

7. Als alles kan, wat zou jij dan willen doen in de vakantie? 

8. Wat zijn de 5 leukste dingen aan jou? 

9. Welk dier zou je willen zijn? 

10. Wat wil jij later worden? 

11. Wat is het leukste aan kind zijn? 

12. Wat zou je van mij willen weten, wat je nog niet weet? 

Met oudere kinderen is het leuk om een eigen ‘’Kletspotje’’ te maken. Schrijf allen een aantal vragen 

op een briefje. Stop alle briefjes in een pot en haal bijv. tijdens een moment met zijn allen aan tafel 

een vraag uit de pot. Dit zorgt gegarandeerd voor bijzondere gesprekken. 

Geniet ervan! 

Namens de jonge kind specialisten 

Mariëlla en Romy 

 

 

Griffelcultuurdag 

Maandag 14 juni wordt op de GG de Griffelcultuurdag gehouden. Op het IKC is de Griffelcultuurdag 

op dinsdag 15 juni. Nadere informatie volgt vanuit de commissie die deze dag organiseert. 

 

 

 

 

Zwangerschapsverlof Jeugdcoach op School – voor vragen op het gebied van opgroeien & opvoeden   
  

Vanaf 7 juni ben ik met 
zwangerschapsverlof. Annemarie Roozendaal is inmiddels ingewerkt. Via onderstaande gegevens kan 
er vanaf nu contact worden opgenomen met Annemarie.   
   
Hallo, ik ben Annemarie.   



 

 

Vanaf heden ben ik met veel plezier begonnen en betrokken als JOS op de Gouden Griffel. Elke week 
ben ik een dagdeel aanwezig op school en kan ik leerlingen persoonlijk ontvangen die extra 
ondersteuning nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied. Als Jeugdcoach begeleid ik eventueel ook 
het gezin wanneer er ( hierdoor ) opvoedvragen ontstaan in de thuissituatie. Daarbij heb ik ook de 
mogelijkheid om thuis langs te komen. Aanmelden verloopt via de intern begeleider en/of leerkracht 
en U kunt zelf aanmelden via www.schoolformaat.nl  
   

  
Heeft u vragen?   
Ik ben hier op school aanwezig op: maandag ( locatie RKBS ) van  ongeveer 9.00 uur tot 13.30 uur en 
op donderdag ( locatie IKC )  
Van ongeveer 9.00 uur tot 14.30 uur.  
Ik ben bereikbaar per e-mail via a.roozendaal@schoolformaat.nl of via het telefoonnummer 06 50 45 
72 45 op maandag t/m donderdag.  
 

 

 

Belangrijke data 

Vrijdag 4 juni:  Juf Ramona trouwt 

Maandag 14 juni: Griffelcultuurdag op de GG 

Dinsdag 15 juni: Griffelcultuurdag op het IKC 

Vrijdag 18 juni:  De groepsindeling wordt bekend gemaakt 

Maandag 28 juni: Griffelnieuws 11 verschijnt 

Woensdag 30 juni: Studiedag voor het team, de kinderen zijn vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke groet van het team van De Gouden Griffel! 

mailto:a.roozendaal@schoolformaat.nl

