
 

Nieuwsbrief van R.K.  Basisschool De Gouden Griffel. 

Jaargang 2019-2020,  15 juni 2020. 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het is de hoogste tijd voor een Griffelnieuws. De afgelopen periode hebben wij jullie op de hoogte 

gehouden via updates in Social Schools. 

De kinderen hebben de eerste echte schoolweek gehad. Het was voor iedereen echt wel even 

wennen om weer de hele dag met de hele groep in de klas te zitten. 

Wij gaan ervan uit dat wij allemaal even tijd nodig hebben maar weten ook dat het goedkomt. 

Gelukkig is bijna iedereen weer op school: de kinderen en onze collega’s. Wij hopen dat onze collega 

die nog niet op de werkvloer is binnenkort ook weer op school aan de slag mag. 

Wij willen alle ouder(s)/verzorger(s) en alle collega’s (zeker ook onze collega’s van de BSO) heel 

hartelijk bedanken voor de fijne steun en samenwerking. 

 

Baby nieuws bij juf Cynthia 

Juf Cynthia (unit 3cG) en haar man Sander zijn op 10 mei de trotse ouders geworden van zoontje 

Sem. 

Cynthia en Sem maken het goed en ook de papa is al aardig gewend! 

Wij wensen Cynthia en Sander veel liefde en geluk met de kleine Sem. 

 

 
 

 



Nieuwe leerkrachten 

Juf Mandy van Teunenbroek vervangt juf Cynthia. Het was voor juf Mandy ook een hele rare start in 

deze corona tijd.  

Juf Gabriëlle Heesterman is als zijinstromer gestart in unit 4bG naast juf Anouk en juf Kim Kadri is in 

unit 2a als zijinstromer gestart naast juf Claire en juf Joyce. Wij zijn blij met onze nieuwe collega’s en 

wensen hen veel succes en plezier bij ons op school. 

 

Nieuwe kinderen op school 

De afgelopen maanden zijn er een heleboel kinderen 4 jaar geworden. Voor veel kinderen was het 

een heel gekke periode om hun 4e verjaardag te vieren. 

Hieronder vindt u de namen  van de kinderen die in de maanden maart, april, mei en juni bij ons op 

school zijn gekomen. Een paar kinderen worden deze maand 4 jaar maar die staan ook op de lijst. 

Wij heten van harte welkom: 

In unit 1cG bij meester Rob en juf Vera: Iris in ’t Veen, Marilou Rijk, Nikki van Genen, Jelle van der 

Wal, Hidde Hulsbergen, Luca Carnevale, Annabel Wong, Daphne Haslinghuis, Eef Elsakker, Lucas 

Claude en Sam Milders. 

In unit 1a bij juf Kelly en juf Yvonne: Vesper van der Hoeven, Luuk van der Meer, Elias Dingeman en 

Reva Lopes. 

In unit 1b bij juf Marcella en juf Monique: Florine Struijk, Hannah Remie, Kay Molenaar, Anne-Fleur 

Schuurmans, Rik Pahlsson en Jolien van der Mandele. 

In unit 1c bij juf Mirjam en juf Marloes: Amélie Ferns, Jaylano Dwarka, Xam Polderman, Melle van der 

Kraan en Tessa Hilkhuijsen. 

In unit 1d bij juf Mariëlla en juf Shalini: Pien Dekker, Lieve Ribbius, Jill Hollink, Auke Hagen, Julian 

Lenstra en Nouèl Versnel. 

In unit 2bG bij juf Sonja en juf Vera: Boris Addink. 

Wij wensen al deze kinderen een heel fijne en leerzame tijd bij ons op De Gouden Griffel!!! 

 
 

Inschrijven broertjes en zusjes 

Broertjes en zusjes staan niet automatisch ingeschreven. Wilt u ervoor zorgen, en eventueel checken, 

dat uw kind(eren) die nog 4 jaar moeten worden, zijn ingeschreven. 

 

Groepsindeling 2020-2021 

Wij streven ernaar om de groepsindeling voor het volgende schooljaar volgende week met u te 

kunnen delen. Dit zal op z’n vroegst op woensdag 24 of donderdag 25 juni zijn. 

 

Wenuurtje 

Dinsdag 30 juni gaan alle kinderen ’s middags een uurtje wennen in hun groep van volgend 

schooljaar. 

Ook de kinderen die volgend schooljaar bij ons op school starten, zullen komen kennismaken. 

De kinderen van groep 8 krijgen een activiteit met onze collega’s van de BSO. 

 

 

 

 



Nieuws van de specialist “Het jonge kind” 

Algemeen 
Binnen onze school zijn er verschillende werkgroepen die een bepaald doel of opdracht gezamenlijk 
uit proberen te voeren. De werkgroep “het jonge kind” is dit schooljaar vooral bezig om de doorgang 
van de oudste kleuters naar de groepen 3-4 kleiner te maken. Dit doen we voornamelijk door overleg 
tussen de units 1 en 2 over de onderwerpen motoriek/schrijven, (aanvankelijk) lezen en taal, 
(voorbereidend) rekenen, zelfstandigheid en spel. 
Voorlezen! 
In de onderbouw wordt er elk dag één of meerdere malen voorgelezen. Door voor te lezen, komen 
kinderen al vroeg in aanraking met taal. Dit is goed voor de taalontwikkeling. Als je met kinderen 
praat over een boek, laat je kinderen nadenken over het verhaal. Je laat ze verbanden leggen, vooruit 
denken en gebeurtenissen herhalen. Daarmee ben je bezig met de basis van begrijpend lezen. 
Daarnaast zullen er woorden in staan die de kinderen niet kennen. Deze leggen we uit. Hiermee 
vergroten we de woordenschat van de kinderen. Naast dat voorlezen heel belangrijk is, is het vooral 
ook een fijn moment. Even tot rust komen en leren concentreren op een verhaal. 
In het kort: Waarom is voorlezen zo belangrijk? 
- Voorlezen draagt bij aan de taalontwikkeling en verrijkt de woordenschat. 
- Voorlezen nodigt uit tot zelf lezen en tot grotere leesvaardigheid later. 
- Voorlezen prikkelt de fantasie en helpt de wereld om je heen begrijpen. 
- Voorlezen daagt uit na te denken over gebeurtenissen, los van het hier en nu. 
- Voorlezen leert kleuters hun eigen situaties en emoties onder woorden te 
brengen. 
- Voorlezen en samen plaatjes kijken schept een band tussen voorlezer en kind. 
- Voorlezen leidt tot creatief taalgebruik en stimuleert de visuele ontwikkeling. 
- Voorlezen helpt verbanden te leggen tussen het verhaal en de eigen 
ervaringen. 
- Voorlezen is leuk. Voorgelezen worden ook. Een dierbare herinnering voor 
later! 
Een ieder veel (voor)leesplezier gewenst! Groeten Romy en Mariëlla. 
 

Optionele 10 minuten gesprekken 

Woensdagmiddag 8 juli is er tijd ingepland voor de optionele 10 minuten gesprekken. De leerkracht 

nodigt u uit voor een 10 minutengesprek als hij/zij dit nodig vindt. Wanneer u zelf denkt een gesprek 

nodig te hebben, kunt u dit aangeven bij de leerkracht. De leerkracht zal dan bekijken of het echt 

nodig is of dat hij/zij zorg bij u weg kan nemen. 

De optionele gesprekken zullen meestal digitaal plaatsvinden. 

 

Nieuws vanuit de gemeente 

Gratis sporten voor de jeugd 
Juist in deze tijd is het belangrijk om te blijven sporten en bewegen. Sporten is niet alleen goed voor 
de lichamelijke, maar ook voor de geestelijke gezondheid. Dat geldt voor iedereen, zeker ook voor 
kinderen. Er is nu actie waarmee de jeugd van Lansingerland gratis kennis kan maken met 
verschillende sporten in onze gemeente. 
  
Lansingerlandse Sportstrippenkaart 
Diverse sportverenigingen uit de gemeente werken mee aan de Lansingerlandse Sportstrippenkaart. 
Door een voucher van de strippenkaart in te vullen en in te leveren bij een deelnemende vereniging, 
kunnen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar verschillende sporten gratis uitproberen. 
  



Nieuwsgierig geworden en aanmelden? 
Het complete sportaanbod staat op https://www.lansingerlandbeweegt.nl/sportaanbod-
strippenkaart/ 
Bij het aanbod vindt u contactgegevens en kunt u uw kind aanmelden. De Sportstrippenkaart is vanaf 
de website te printen maar is ook te verkrijgen bij scholen en de deelnemende verenigingen in 
Lansingerland. 
  
Heeft u vragen over de sportstrippenkaart? Stel deze dan gerust. 
  
  
Met een vriendelijke groet, 
Gemeente Lansingerland 
Ines de Smit 
Beleidsadviseur Onderwijs & Sport 
Tel. 14 010 
 

In de bijlage vindt u de vouchers voor het gratis sporten! 

 

Belangrijke data 

24/25 juni:  Groepsindeling 2020-2021 wordt bekend gemaakt. 

30 juni:   Wenuurtje in de nieuwe groep. 

6 juli:   Laatste Griffelnieuws van dit schooljaar. 

8 juli:   Optionele 10 minuten gesprekken via Teams. 

10 juli:   De kinderen krijgen hun rapport mee. 

 

 

 

Hartelijke groet van het team van de Gouden Griffel! 
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