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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat een prachtig weer hebben wij in de voorjaarsvakantie gehad. Ook als je niet het land uit was,
heb je kunnen genieten van het zonnetje.
Deze week sluiten wij het Jeelo project “Veilig in het verkeer” af. Volgende week maandag start het
nieuwe Jeelo project “Zorgen voor dieren”.
Dit is het laatste Griffelnieuws dat u via Digiduif ontvangt. Digiduif is samengegaan met Social
Schools. Van de week ontvangt u bericht over ons nieuwe communicatiemiddel. Hierin leggen wij u
uit wat er verandert.

Nieuwe leerlingen
Wij heten de volgende kinderen van harte welkom bij ons op De Gouden Griffel:
Thijm de Wild en Jason Steenbergen in unit 1a bij juf Kelly en juf Yvonne.
Aiden Smit in unit 1d bij juf Mariëlla en juf Kristina
Jelte Knijnenburg en Gijs de Booij in unit 1cG bij juf Ramona en juf Daniëlle.
Wij wensen Thijm, Jason, Aiden, Jelte en Gijs een heel fijne en leerzame tijd op De Go uden Griffel.
Open dag
Woensdag 13 maart houden de Berkelse basisscholen een open dag. Geïnteresseerden zijn van harte
welkom om tussen 9.00-11.30 uur onze school te bezoeken. Wanneer u het leuk vindt om andere
ouders rond te leiden en te vertellen over onze school dan kunt u dit doorgeven aan Aukje, Gaby of
Yvonne. Ook als u een uurtje beschikbaar bent, zouden wij dit al erg fijn vinden.

Staking op 15 maart
Op vrijdag 15 maart 2019 gaan medewerkers in alle onderwijssectoren staken. Ook in het primair
onderwijs leggen medewerkers het werk neer.
De Gouden Griffel is op vrijdag 15 maart gesloten. Het team van De Gouden Griffel heeft besloten
met de landelijke staking mee te doen. Zoals u heeft gehoord in de media en ook bij ons op school
kunt ervaren, is er een groot te kort aan leerkrachten en invalkrachten. Wij maken ons ernstig zorgen
over de kwaliteit van het onderwijs.
De kinderen die gebruik maken van onze eigen BSO kunnen tegen vergoeding worden opgevangen. U
kunt bij Jacqueline Janssen informeren of er plaats is. Wij hopen van harte dat u ons steunt!
Mocht u meer informatie wensen dan kunt u zich richten tot iemand van de directie.
Oproep invalleerkrachten
Door het grote tekort aan leerkrachten zijn wij zeer regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Als u
zelf over een onderwijsbevoegdheid beschikt, zouden wij het heel fijn vinden als wij af en toe een
beroep op u mogen doen. U dient zich dan in te schrijven bij de inval pool “Pool West”. U kunt bij
Pool West aangeven dat u bijvoorbeeld alleen op De Gouden Griffel wilt invallen, welke dag(en) en
voor welke groep(en).
Kent u mensen in uw omgeving met een onderwijsbevoegdheid? Geeft u dit dan aan hen door. Op
deze manier kunt u ons helpen.
Voor degene die voor een nieuwe (inval)collega zorgt, hebben wij een serieuze verrassing!
Nieuwe MR leden
Wij zijn heel blij dat er ouders zijn die zich hebben aangemeld voor de Medezeggenschapsraad.
De MR zal z.s.m. met deze ouders contact opnemen.
Schoolmelk
U kunt een schoolmelk abonnement aanvragen via: iedereenfitopschool.nl
Belangrijke data
Woensdag 6 maart:
Woensdag 13 maart:
Vrijdag 15 maart:
Maandag 1 april:
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Vriendelijke groet van het team van De Gouden Griffel.

