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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Wat een bizarre maand hebben we achter de rug. Gelukkig is de school weer open en zijn wij blij dat 
we de kinderen weer zien!  
Ondanks alle maatregelen die we hebben moeten nemen, zien we blije kindergezichten. We hopen 
natuurlijk dat er binnenkort wat versoepelingen komen zodat we ook weer gezamenlijke activiteiten 
met verschillende klassen en/of de hele locatie kunnen doen. 
 
De maand februari was ook een maand met extreme weersomstandigheden. We zijn een 
weersprotocol aan het maken, samen met de Medezeggenschapsraad. Wij verwachten met een 
protocol duidelijk te kunnen geven over de te maken keuzes van de school tijdens diverse 
weeralarmen.  
 
Door de weersvoorspellingen hebben we op 14 en 15 februari allemaal last gehad van dilemma’s, 
organiseren, bijstellen van plannen in verband met het weer. We realiseren ons dat dit voor u en 
voor ons een lastige situatie was. Het was heel fijn dat we de kinderen toch op 15 februari vanaf 
10.00 uur naar school konden laten komen. Hartelijk dank voor jullie flexibiliteit! 
 
Nieuwe leerlingen 
Maandag 1 maart was het zover en ging de instroomgroep van start op het IKC. Juf Mirjam en juf 
Mariëlla zijn gestart met 2 leerlingen: Melle Holtkamp en Tijs van den Baard. Deze groep zal in de 
loop van het schooljaar doorgroeien naar ongeveer 20 leerlingen. Deze maand verwachten we in 
deze nieuwe groep (unit 1e) nog de volgende leerlingen: Vince Heikooop, Thijs van der Heijden en 
Dylan de Vries. 
We heten ook de volgende 2 nieuwe leerlingen welkom: Jill Westerbaan in unit 2d bij juf Chantal en 
Kai Westerbaan in unit 2b bij juf Claire en meester Michael. 
In unit 1d bij juf Miranda is Evan Zhong gestart. En in unit 1bG bij juf Romy en juf Danielle start deze 
maand Nathan Goudzwaard. 
Wij wensen Melle, Tijs, Vince, Thijs, Dylan, Jill, Kai, Evan en Nathan een heel fijne en leerzame tijd bij 
ons op De Gouden Griffel. 
 
 



Nieuws van de ouderraad 
Carnaval  
Dit jaar was het vanwege de beperkingen voor de Ouderraad niet mogelijk om de school te versieren. 
Wel heeft de Ouderraad gezorgd voor wat lekkers. We hopen dat de kinderen een gezellig 
carnavalsfeest hebben gehad. 

 

 
Bag2School  
De 1e Bag2School actie van dit schooljaar was een groot succes. Kunnen we de opbrengst 
overtreffen met de 2e actie dit schooljaar? Deze zal plaatsvinden op 18 mei 2021. Meer informatie 
zult u t.z.t. ontvangen. 
 
 



Pasen 
Op donderdag 1 april verzorgt de OR een paasontbijt voor alle kinderen. Meer informatie hierover 
volgt nog vanuit school.  

 

BSO IKC De Gouden Griffel  

Dinsdagavond 23 februari hebben we gehoord dat wij helaas nog niet open mogen. Dit vinden we 
natuurlijk heel erg jammer. We begrijpen de reden wel, risico op verspreidingen zo veel mogelijk 
beperken. De kinderen zitten in een basisgroep en in de basisgroepen zitten kinderen uit 
verschillende klassen. Dit zorgt voor extra bewegingen en contacten. Wij blijven natuurlijk wel de 
noodopvang BSO aanbieden. We hopen dat we de volgende persconferentie te horen krijgen dat wij 
ook weer open mogen en al onze BSO-kinderen weer mogen verwelkomen.  

TSO kosten. U heeft allen een brief ontvangen met daarin de uitleg waarom wij ervoor gekozen 
hebben om de TSO gelden tot en met 4 februari te incasseren. Bijna alle ouders/verzorgers hebben 
de factuur betaald. Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken. 

Belangrijke data 
05 maart: De kinderen krijgen hun rapport mee 
10 maart: Ontwikkelingsgesprekken 
18 maart: Ontwikkelingsgesprekken 
29 maart: Griffelnieuws 8 
 
 
 

Hartelijke groet van het team van De Gouden Griffel! 


