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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wij hebben een heerlijke maand achter de rug: een feestelijk Paasontbijt, een sponsorloop voor de 

Stichting Taai, sportochtend (Koningsspelen) voor de unit 1 en 2!  

De meivakantie staat voor de deur en er komen versoepelingen aan. Al met al mooie vooruitzichten. 

Wij hopen natuurlijk dat iedereen zich aan de maatregelen blijft houden zodat wij Corona zoveel 

mogelijk buiten de school kunnen houden en de klassen niet in quarantaine hoeven. 

Wij hopen dat wij straks allemaal van een gezonde en gezellige vakantie kunnen genieten! 

 

Vertrek collega’s 

Wij vinden het heel jammer u te moeten vertellen dat twee van onze collega’s De Gouden Griffel 

gaan verlaten. 

Gaby d’Haans, adjunct-directeur van het IKC zal ons met ingang van 1 augustus 2021 verlaten. Zij 

heeft een nieuwe uitdaging gevonden en gaat aan de slag als directeur van een school in 

Leidschendam. Gaby heeft 14 jaar op de Gouden Griffel gewerkt: eerst als leerkracht, daarna is zij 

intern begeleidster geweest en de laatste jaren was zij de adjunct-directeur van onze locatie aan de 

The d’Orsingel. Wij gunnen Gaby uiteraard deze nieuwe stap maar wij zullen haar zeker gaan missen.  

Gaby zal vanaf 1 juni  2021 op woensdag en vrijdag al op haar nieuwe school werkzaam zijn. De 

andere dagen is zij gelukkig nog bij ons. 

Yvonne zal vanaf 1 juni zoveel mogelijk op het IKC zijn. 

 

Ook Jelle Uringa, meester van unit 4, gaat ons per 1 augustus verlaten. Jelle keert terug naar zijn 

geliefde Limburg. Daar gaat hij samen met zijn vrouw en kinderen een nieuwe toekomst opbouwen. 

Jelle heeft ruim 9 jaar bij ons gewerkt. Wij snappen de nieuwe stap van Jelle en wensen hem het 

allerbeste. Wij zullen hem ook zeker missen. 

 

 

Parkeren bij het IKC 

Het is een enorme drukte met parkeren bij het IKC. Dit heeft voornamelijk te maken met de werklui 

van de woningbouw. Wij zijn in gesprek met de wijkagent. De politie heeft contact met de gemeente 

en zoekt gezamenlijk naar een oplossing om ervoor te zorgen dat de omgeving van de school weer 

veilig wordt. Wij verzoeken u om met de fiets naar school te komen of de auto een stuk verder weg 



te parkeren. De politie gaat weer boetes uitdelen aan bestuurders die hun auto dubbel hebben 

geparkeerd of die verkeerd geparkeerd staan. Wij hopen dat dit probleem zo spoedig mogelijk wordt 

opgelost. 

 

 

Nationaal Programma Onderwijs 

Vanuit het ministerie van OCW is veel geld beschikbaar gesteld voor de komende tweeënhalf jaar. 

Dit geld is bedoeld om eventuele achterstanden die kinderen door lesuitval i.v.m. corona hebben 

opgelopen te verhelpen. 

Wij zijn aan het inventariseren hoe onze kinderen ervoor staan. Zowel op cognitief als sociaal-

emotioneel gebied. Als wij dit is beeld hebben, maken wij een plan met interventies dat aan de MR 

zal worden voorgelegd.  

Wij houden u op de hoogte. 

 

 

Oproep aan ouders 

Meld broertjes en zusjes tijdig aan!  

Zoals u kunt zien, worden er in de wijken nog volop woningen gebouwd. Wij hebben heel veel 

informatiegesprekken met ouders die een school zoeken voor hun kind(eren). 

Op dit moment heeft het IKC 5 kleutergroepen en de GG 2 kleutergroepen. Volgend schooljaar start 

er in januari een nieuwe instroomgroep op de GG. Alle groepen beginnen al behoorlijk vol te 

stromen.  

Broertjes en zusjes staan niet automatisch ingeschreven Hiervoor moet u een inschrijfformulier 

aanvragen bij Rebecca van den Boogert: info@degoudengriffel.nl  

 

 

Gezonde school 

Bij het informatiegesprek vertellen wij dat wij een gezonde school zijn en gezond eten en drinken 

belangrijk vinden. 

Op school hebben wij de afspraak dat de kinderen fruit of groente meebrengen voor de kleine pauze 

en eventueel iets te drinken. 

Voor de lunchpauze brengen zij boterhammen mee en drinken. Het is niet toegestaan om snoepjes in 

de lunchtrommel mee te geven. Wilt u uw kind nog iets meer meegeven, denk dan aan een extra 

stukje fruit. Ook stimuleren wij de kinderen om water te drinken in plaats van limonade. 

Wij stellen het zeer op prijs als de kinderen bekers met drinken meebrengen in plaats van pakjes. Op 

deze manier dragen wij ook een steentje bij aan het milieu. 

Een gezonde traktatie wordt zeer op prijs gesteld, maar een snoepje als het feest is …..dat moet 

kunnen! 

 

 

Nieuws van de ouderraad 

Pasen  

Donderdag 1 april j.l. hebben de kinderen Pasen gevierd op school. De Ouderraad heeft gezorgd voor 

een heerlijk Paasontbijt. Daarnaast heeft Unit 1 zelfgemaakte Paasslingers gemaakt voor het 

mailto:info@degoudengriffel.nl


Westpolderhuis. Unit 2, 3 en 4 hebben mooie Paaskaarten gemaakt voor de bewoners van Huize Sint 

Petrus. 

 
Sponsorloop  
Op donderdag 22 en vrijdag 23 april j.l. hebben de kinderen gerend voor stichting TAAI. Het was een 
succes: het was mooi weer en de kinderen renden veel rondjes! De Ouderraad heeft de kinderen 
getrakteerd op een ijsje. 
 
Bag2School  
De 1e Bag2School actie dit schooljaar was een groot succes. Kunnen we de opbrengst overtreffen 
met de 2e actie dit schooljaar? Dit keer ontvangt u geen Bag2School-zak. U krijgt via uw 
zoon/dochter een flyer van Bag2School om op een eigen zak te plakken. Heeft u meerdere zakken, 
dan hoeven deze niet allemaal voorzien te worden van een flyer. Wel is het belangrijk dat de zak 
goed afgesloten is. Bag2School zal de kleding inzamelen op dinsdag 18 mei a.s. om 8.30. Breng uw 
zak(ken) alstublieft naar de hiervoor aangewezen plek op de GG of het IKC en help ons om samen 
een fantastische inzameling neer te zetten! 

In de bijlages vindt u meer informatie over de inzamelingsactie. 

 
Aanpassing werken met Snappet op de Gouden Griffel 
Sinds augustus 2017 werken we op de Gouden Griffel in de groepen 4 t/m 8 met Snappet. Alle 
kinderen verwerken in deze omgeving de opdrachten van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. 
Sinds de start hebben we steeds geanticipeerd op wat we aan ervaringen opdeden met het werken 
in deze online leeromgeving en met de tablets die daarbij horen. 

Bij het werken met Snappet hebben we steeds geprobeerd om een goede balans te vinden tussen 
digitaal en op papier verwerken van de leerstof. Nu is gebleken dat het voor de kinderen uit groep 4 
toch wel een te snelle stap is naar het meer loslaten van het werken op papier. We denken dat voor 
kinderen van deze leeftijd de motorische ondersteuning van het schrijven nog heel belangrijk is. Alles 
afwegende hebben we besloten dat we vanaf augustus 2021 stoppen met het werken met Snappet 
in groep 4. Zij krijgen de leerstof van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen dan weer 
aangeboden d.m.v. boeken en werkboeken. Voor een aantal van deze vakken is er wel 
ondersteunend digitaal materiaal. Dat zullen we daar waar nodig gaan inzetten. Zodra zij over gaan 
naar groep 5 zullen we daar hen het verwerken van de leerstof in Snappet gaan aanleren. 

 

Leesboeken gevraagd 

De taalspecialisten zijn druk bezig geweest met de schoolbibliotheek. Er is geïnventariseerd 
wat we hebben, gekeken wat bruikbaar is en wat aanvullingen zouden kunnen zijn. 
De OR is zo lief om ons een mooi budget te geven voor nieuwe boeken. Boeken zijn duur...   
Nu vragen wij ons af of u thuis nog boeken heeft die liggen te verstoffen. Een aantal 
voorbeelden zijn: Het leven van een Loser, 100% Lola, Timo en de oppasninja, Kapitein 
Onderbroek, Heksje Lily, Superjuffie. Deze kan uw kind inleveren in de bak bij de bar (IKC) in 
de bak bij de bibliotheek (GG) Dan zorgen we met zijn allen voor een goed gevulde 
bibliotheek. 
 

 

 

 



Belangrijke bijlages 

In de bijlage vindt u een bericht va de ouderraad over de Bag2school actie en u vindt er nieuws van 

onze MRT-specialist juf Lisa van der Windt. Zij geeft u informatie over de motorische ontwikkelingen 

van kinderen. 

 

 

Belangrijke data 

Dinsdag 27 april: Koningsdag, de school is gesloten 

Maandag 3 mei: Start van de meivakantie 

Maandag 17 mei: We gaan weer naar school 

Dinsdag 18 mei: Bag2school 

Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag, de school is gesloten 

Dinsdag 25 mei: Studiedag voor het team, de school is gesloten 

Maandag 31 mei: Griffelnieuws 10 verschijnt 

 

 

 

Het team van de Gouden Griffel wenst u een 

heel fijne meivakantie!!! 


