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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen……………….  

De feestelijke maand december is aangebroken: Sinterklaas en Kerst, beiden sfeervol. 

In dit Griffelnieuws leest u informatie over het Sinterklaas- en Kerstfeest. 

 

In het vorige Griffelnieuws heb ik een oproep gedaan om mee te denken om de ouderbetrokkenheid 

en de ouderparticipatie op school te vergroten. Eén ouder heeft zich aangemeld om mee te denken. 

En van één ouder hebben wij een reactie gekregen in de vorm van tips.  

Eén ouder die mee wil denken/helpen op een school met 600 leerlingen…………..dat is heel weinig. 

Gelukkig hebben wij momenteel een grote groep ouders in de ouderraad. Zij kunnen echter niet 

alles. Wij hebben jullie hulp nodig. 

Hieronder kunnen jullie lezen wat wij onder ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie verstaan.  

 

Onder ouderbetrokkenheid verstaan wij: je weet als ouder wat je kind doet op school, met welke 

projecten ze bezig zijn, welke lesmiddelen er gebruikt worden, welke regels er zijn . Je bezoekt de 

informatieavonden, je bent aanwezig bij de ontwikkelingsgesprekken. Voornamelijk gericht op je 

eigen kind. 

 

Onder ouderparticipatie verstaan wij:  het actief deelnemen van ouders aan schoolactiviteiten.  

Ouders zetten zich in bij het onderwijsproces, computerouders, mee rij - en meeloopouders bij een 

excursie, helpen met het versieren van de school, lid zijn van de ouderraad of de 

medezeggenschapsraad, klassenouder zijn, kortom al die dingen doen die in het belang zijn van alle 

kinderen. 

De Gouden Griffel werkt in de middagen met de Jeelo projecten. Aan deze projecten verbinden wij 

regelmatig excursies buiten de school. Op deze manier leren de kinderen niet alleen uit boeken maar 

doen zij ook ervaringen in de praktijk op. Dit maakt het onderwijs leuker waardoor de kinderen meer 

betrokken zijn. Op deze manier onthouden zij beter wat zij hebben geleerd.  

Voor deze excursies hebben wij jullie hulp nodig. Het gebeurt nu regelmatig dat een klassenouder 

behoorlijk moet leuren om een ouder mee te krijgen voor een excursie. Helaas moet  soms een 

excursie worden afgezegd omdat er geen begeleiding genoeg is. Dat is erg jammer. Het is fantastisch 



om een excursie bij te wonen en te zien hoe je kind in de groep is en te ontdekken wat de groep 

allemaal leert. Hoe mooi zou het zijn als elke ouder één keer per schooljaar meedoet aan een 

activiteit? 

 

Wij hopen dat wij een aantal ouders enthousiast hebben gemaakt en jullie over de streep kunnen 

trekken om mee te denken hoe wij met elkaar de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie kunnen 

vergroten. Meld u aan bij Gaby, Aukje of Yvonne. 

 

Nieuwe leerlingen 

In de maanden november en december hebben wij weer een heleboel kinderen van harte welkom 

geheten. 

Lara  Polat, Charlie Wooning  en Shayana  Kelly in unit 1a bij juf Kelly en juf Yvonne. 

Noë Soares en Kodi Hijdra  in unit 1 b bij juf Marcella en juf Monique. 

Vienna Gafar, Eva Wisgerhof en Romée Ammerlaan in unit 1 c bij juf Marloes en juf Kirstin. 

Leon Rucki en Acelya Oktar in unit 1d bij juf Mariëlla en juf Shalini  

Marie de Wal, Merel Grotenhuis, Melody Jansen en Evi Kamerbeek  in unit 1cG bij meester Rob en juf 

Amber. 

Wij wensen Lara, Charlie, Shayana, Noë, Kodi, Vienna, Eva, Romée, Leon, Acelya , Marie, Merel, 

Melody, en Evi een heel fijne en leerzame tijd bij ons op De Gouden Griffel. 

 

Babynieuws 

Juf Cynthia van unit 3cG verwacht haar eerste kindje. Cynthia en haar man Sander verwachten hun 

zoontje begin mei 2020. Wij feliciteren Cynthia en Sander van harte en wensen Cynthia een goede 

zwangerschap.  

 

 
 

 

Leraar tekort: vervanging regelen 

Jullie hebben vast uit de media vernomen dat er is voorgesteld door de bonden om op 30 en 31 

januari 2020 te staken. Wij hopen voor die tijd op een goede cao en een structurele oplossing voor 

het leraar tekort.  

Om jullie een beeld te geven hoe wij op school in de maand november de vervanging hebben kunnen 

regelen, lezen jullie hieronder wat er geregeld wordt en wat er niet door gaat als er geen vervanging 

beschikbaar is. 

04-11: leerkracht A  ziek, vervanging door uitzendbureau 



05-11: leerkracht B ziek, de onderwijsassistent die bij leerkracht C zou staan, om de werkdruk te 

verlichten, gaat voor de groep van leerkracht D zodat leerkracht D voor de groep van leerkracht B 

kan want deze leerkracht weet waar ze mee bezig zijn. Er was geen vervanging beschikbaar 

06-11: leerkracht B nog ziek, de groep van leerkracht B wordt verdeeld. Minder aandacht voor alle 

kinderen, verzwaring voor alle leerkrachten. Er was gen vervanging beschikbaar 

07-11: leerkracht A nog ziek, vervanging door uitzendbureau. Leerkracht E ziek, vervanging door 

uitzendbureau, leerkracht F ziek, vervanging door parttime collega 

08-11: leerkracht E nog ziek, parttime collega werkt extra. Leerkracht F nog ziek, vervanging door 

parttime collega. Leerkracht G verhuisverlof, vervanging door uitzendbureau 

08 t/m 12-11: onderwijsassistent ziek, geen vervanging. Collega’s krijgen geen werkdrukverlichting  

12-11: leerkracht E ziek, vervanging door parttime collega, leerkracht  J ziek, twee collega’s 

vervangen een deel waardoor de coaching van leerkrachten niet doorgaat 

13-11: leerkracht J nog ziek, vervanging door een uitzendbureau 

14-11: leerkracht E ziek, leerkracht H ruilt studieverlofdag en komt invallen 

15-11: leerkracht E ziek, parttime collega vervangt 

19-11: Leerkracht E ziek, parttime collega vervangt 

21-11: leerkracht E ziek, interne vervanging, leerkracht K ziek, de groep wordt verdeeld waardoor de 

kinderen minder aandacht krijgen en er verzwaring is voor de andere leerkrachten. Er was geen 

vervanging beschikbaar 

22-11: leerkracht E ziek, parttime collega vervangt 

25-11: leerkracht K ziek, intern begeleider vervangt de ochtend waardoor er kinderen zijn die geen 

begeleiding krijgen en leerkrachten geen gesprekken. De conciërge begeleidt de kinderen op de fiets 

naar de gym waardoor hij zijn werk niet af kan maken 

 

Het lijstje is nog niet af maar ik ga ervan uit dat jullie wel begrijpen dat dit een hele organisatie is. Het 

vraagt heel wat van de leerkrachten en directie om dit op te vangen en te regelen. Jullie kunnen 

lezen dat wij nog af en toe een beroep kunnen doen op een “dure” uitzendkracht.  Jullie begrijpen 

vast dat een uitzendkracht ook niet uit de lucht komt vallen en daar het een en ander voor moet 

worden geregeld. Wij hebben nog niet te maken met een griepgolf. Wanneer er geen invallers 

beschikbaar zijn en er meerdere collega’s ziek zijn, zullen wij in een noodsituatie kinderen naar huis 

moeten sturen.  

Wanneer de politiek niet in actie komt met structurele oplossingen, gaat dit ten koste van de 

onderwijskwaliteit en te koste van de leerkrachten die wij nu hebben! Wij maken ons grote zorgen 

en hopen dat u dit begrijpt. 

 

 

Nieuws van en door de leerlingenraad 

De leerlingenraad is een groepje kinderen van unit 3 en 4. Deze kinderen zorgen ervoor dat deze 

school nog beter wordt. 

De vergadering wordt altijd op een dinsdag gehouden. Op 10 december, 4 februari, 28 maart en 18 
april. 
Als u nog verbeterpuntjes heft voor deze school, dan kunt u dit tegen uw kind zeggen en uw kind kan 
het dan doorgeven aan de kinderen van de leerlingenraad. 
Fijne dag nog! 
 
 



Nieuws van de ouderraad 

De Sint en zijn Pieten zijn weer in het land. Daarom heeft de Ouderraad de Gouden Griffel en het IKC 

feestelijk versierd. Het waren 2 gezellige avonden en het resultaat mag er zijn: 

Ook heeft de ouderraad Sinterklaas en zijn Pieten 

geholpen, door een kleine verrassing in de schoenen van de kinderen te stoppen.  

Op woensdag 4 december zal Sinterklaas met zijn Pieten beide locaties bezoeken. 

 

Als Sinterklaas en zijn Pieten weer vertrokken zijn naar Spanje, is het volgende feest in aantocht: 

Kerstmis. De ouderraad wil graag beide locaties in kerstsfeer onderdompelen, maar daardoor 

kunnen we goed uw hulp gebruiken. Op de Gouden Griffel gaat er versierd worden op dinsdagavond 

10 december (vanaf 19.30) en op het IKC op woensdagavond 11 december (vanaf 19.30). 

We zullen z.s.m. laten weten hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. 

 

Ook zal dit jaar weer een kerstborrel voor de ouders georganiseerd worden. Deze zal zijn op 

woensdag 18 december, wanneer de kinderen aan het kerstdiner op school zitten. 

Die middag kan de ouderraad wederom goed uw hulp gebruiken bij de opbouw van de kerstborrel. 

We zullen ook hiervoor te zijner tijd laten weten hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. 

 

 

Nieuws van de Sinterklaascommissie 

 

 

Op woensdag 4 december brengt Sinterklaas een bezoek aan de school. Hij heeft een nachtje op 
school geslapen, wat voor de kinderen een verrassing moet zijn.  
 
De leerkrachten wachten uw kind buiten op en zorgen dat zij met de klas bij elkaar staan.   
U mag achter het hek plaats nemen. 



Het zal best druk zijn en wij gaan ons best doen om deze inloop zo goed mogelijk te laten verlopen.  
 
Nadat wij de Sint hebben begroet, gaan de kinderen met de leerkracht naar binnen om deze dag te 
Sinterklaas te vieren. Wij zwaaien u uit.  
 
Pepernotengroetjes,  
De Sinterklaascommissie 
 

 

Nieuws van de kerstcommissie 

Sinterklaas neemt over een paar dagen weer de trein naar Spanje en dan is het alweer bijna Kerst!  

Ter info: 

· Vrijdag 6 december - We hangen diverse inteken-lijsten op de deuren. O.a. voor 
versieren/opruimen, obers, mee-fiets en –rijouders (voor het rijden naar de kerk). 

· Maandag 9 december - De kinderen van de GG nemen een stenen of glazen bakje met vochtig 
steekschuim mee voor het kerststukje, met versierspullen en een kaars (de school zorgt voor 
kerstgroen). 

· Dinsdag 10 december - We gaan de kerststukjes maken op de GG. We doen dit in maatjestijd zodat 
de kinderen elkaar ook kunnen helpen. I.v.m. de gymtijden lukt het niet om dit gelijktijdig met het 
IKC te plannen. 

· Woensdag 11 december - We treffen voorbereidingen voor het kerstdiner van volgende week: - Bij 
unit 1 en 2 hangen lijsten waar ouders kunnen intekenen. - Bij unit 3 en 4 stelt de klas het menu 
samen en krijgt elke leerling een briefje mee waarop staat wat ze voor het kerstdiner meenemen. - 
De kinderen van het IKC nemen een stenen of glazen bakje mee  met vochtig steekschuim voor het 
kerststukje, met versierspullen en een kaars (de school zorgt voor kerstgroen). 

· Donderdag 12 december We gaan de kerststukjes maken op het IKC. We doen dit tijdens de 
afsluiting van het Jeelo-project ‘Inrichten van je eigen omgeving’ en doen het in maatjestijdvorm, 
zodat de kinderen elkaar ook kunnen helpen. 

· Woensdag 18 december - We gaan naar de kerstviering in de kerk. Unit 1 en 2 van 9.15 uur -10.00 
uur. De kinderen zullen met auto’s worden gebracht. - Unit 3 en 4 van 10.45 uur tot 11.30 uur, zij 
gaan met de fiets. - We hebben kerstdiner: GG 17.45u-18.45u en IKC 18.00u-19.00u. Ook dit jaar 
nemen de kinderen weer zelf een beker, bord en bestek mee. 

· Donderdag 19 december - Na schooltijd ruimen we samen alle versiering op. Helpt u mee? Samen 
willen we er een mooi feest van maken! 
 Hartelijke groet, de Kerstcommissie 
 

 

 

 

 

 

 



Nieuws uit de kerk 

 

Jezus, het licht voor ons allemaal 

Vrede, Vertrouwen, Liefde en Hoop dit is waar Jezus ons over wil leren. Mensen kunnen ook licht zijn 

voor elkaar. Omdat we het soms vergeten leert Jezus ons dit.  

Tijdens een mooie kerstviering op 24 december om 18:15 zullen we als parochie onder leiding van 

pastor Kuipers en met begeleiding van het kinderkoor de BeRKelnootjes het kerstverhaal met elkaar 

beleven. De ster die na de geboorte van Jezus het pad naar Bethlehem verlichtte. De kaarsen, de 

warmte van de dieren en de mooie momenten. Het maakt Kerst een feest van licht, een feest van 

blijdschap, een feest voor jou, een feest voor mij.  

 

Jullie komen toch ook! 

 

 

Bron: https://piusx.eu 

 

 

Kindje wiegen 

Op 25 december is er voor de allerkleinsten weer het traditionele Kindje Wiegen om 14:00 uur in de 

Onze Lieve Vrouw geboortekerk aan de Noordeindseweg.  

Met de kinderen spelen we het kerstverhaal uit en zingen we kerstliedjes, ook ondersteund door 

kinderkoor de BeRKelnootjes. Ook voor ouders, opa’s en oma’s van harte aanbevolen. 

 

 

 

Vertrouwen

LiefdeHoop

Vrede



Parkeercontrole bij het IKC door de politie 

Even voorstellen Annemiek Roos, wijkagent van Berkel en Rodenrijs sinds 2008. Een van mijn vele 

taken is onder anderen het veilige houden van de wijk op het gebied van verkeer in samenwerking 

met de gemeente Lansingerland. Vooral rondom de school dient er op de juiste wijze geparkeerd te 

worden. Door het correct parkeren houd u de straat overzichtelijk en kunnen de kinderen van de 

basisschool IKC de Gouden Griffel op een veilige wijze de school lopend of fietsend bereiken.  

 

Samen met mijn collega Marianne Reek hebben wij al diverse malen geconstateerd dat er langs de 

kant van het water geparkeerd word. Ook worden personenauto’s buiten de vakken geparkeerd en 

word de berm kapot gereden. Wij hebben diverse betrokkene op het parkeergedrag aangesproken.  

 

Vrijdag 29 november 2019, werden wij wederom geconfronteerd met een “chaos” van fout 

geparkeerde personenauto’s. Zelfs eventuele hulpdiensten als ambulance en brandweer zouden 

geen doorgang meer hebben naar de school toe.  

 

De bevindingen hebben wij samen met de school gedeeld en middels deze brief willen wij alle ouders 

vragen zoveel als mogelijk met de fiets op lopend te komen. Mocht dit echt niet lukken de 

personenauto te parkeren in een vrij parkeervak. Wij als politie hebben geconstateerd dat er 

voldoende parkeerruimte is. Deze vakken zijn gelegen rondom de school en u moet daarvoor enkele 

meters meer lopen.  

 

Mocht u er voor kiezen toch uw voertuig te parkeren buiten de vakken kan dit een bekeuring 

opleveren á €95, -. Samen willen wij gaan voor een veilige schoolomgeving…. Doet u mee! 

 

De wijkagent  

Annemiek Roos 

 
 

 

 

Belangrijke data 

Woensdag 4 december: Sinterklaasfeest 

Woensdag 18 december: Kerstviering in de kerk 

    Kerstdiner 

Vrijdag 20 december:  Studieochtend voor het team; de kinderen zijn vrij 

Maandag 6 januari:  De vakantie is voorbij, vandaag beginnen wij weer 



 

 

 

 

Het team van De Gouden Griffel wenst jullie 

alvast een heel gezellige feestmaand!!! 


