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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vandaag staat een heerlijk lang weekend voor de deur. Het beloven prachtige dagen te worden 

waarop wij het zonnetje regelmatig kunnen zien. Maandag is het dan alweer 3 juni. De tijd vliegt. De 

komende maand zullen de kinderen worden getoetst om te zien hoe  zij zich cognitief hebben 

ontwikkeld.  

Wij zijn druk bezig geweest met het schrijven van het 4 jarig schoolplan. Het plan ligt nu te r 

instemming bij de medezeggenschapsraad en zal daarna naar het College van Bestuur gaan. Vanuit 

het 4 jarig schoolplan wordt nu het jaarplan 2019-2020 gemaakt. Hierin zullen wij de doelen voor het 

komende schooljaar smart weergeven. Zodra het schoolplan 2019-2023 is ondertekend door de MR 

zullen wij het op de website plaatsen. 

Heel blij zijn wij dat er twee nieuwe MR leden zi jn: Linda Geers en Ferry Lock. Wij heten hen van 

harte welkom. Zij zullen op de volgende MR vergadering worden uitgenodigd.  

Trots zijn wij op onze leerlingen van groep 8 en de leerkrachten. De Eindtoets van CITO is goed 

gemaakt. Onze schoolscore is 538,2.  

 

Nieuwe leerlingen 

Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom bij ons op De Gouden Griffel:  

Dunya Kolen in unit 1aG bij juf Miranda. Colin van der Veer in unit 1a bij juf Kelly en juf Yvonne. Loek 

Hagen in unit 1d bij juf Mariëlla en juf Lotte. 

Wij wensen Dunya, Colin en Loek een heel fijne en leerzame tijd bij ons op De Gouden Griffel.  

 

Nieuwe leerplichtambtenaar 

Per 1 mei 2019 is er een nieuw leerplichtambtenaar werkzaam bij de gemeente Lansingerland. Haar 

naam is Anna van der Ven. 

De gemeente Lansingerland heeft 2 leerplichtambtenaren. Dit zijn Anna van der Ven & Hellen 

Aandeweg. Zij houden zich niet alleen bezig met (ongeoorloofd) schoolverzuim. U kunt hen onder 

andere ook benaderen voor; 

- Info, advies & bemiddeling m.b.t. de schoolgang van uw kind(eren); 

- Verlofaanvragen boven de 10 schooldagen (onder de 10 schooldagen ligt de beslissingsbevoegdheid 

bij de directie van school). 



Zij zijn te bereiken via het algemene nummer van de gemeente Lansingerland; 14 010 en/of per e -

mail; Anna van der Ven; anna.van.der.ven@lansingerland.nl Hellen Aandeweg; 

hellen.aandeweg@lansingerland.nl 

In de bijlage van dit Griffelnieuws vindt u het “Stroomschema verlof buiten schoolvakanties”.  

 

Groepsindeling en formatie 

Momenteel wordt nog hard gewerkt aan de samenstelling van de groepen en welke leerkracht voor 
welke groep komt te staan.  
Wij hopen uiterlijk vrijdag 21 juni 2019 de nieuwe groepsindeling bekend te kunnen maken.  
Dinsdag 18 juni zullen de leerkrachten de ouders bellen van de kinderen die volgend schooljaar in 
een andere groep worden geplaatst. Er hoeven komend schooljaar geen leerlingen van locatie te 
wisselen. 
 

Kijkochtenden in juni 

Woensdag 26 juni is het kijkochtend op de GG voor alle units en op het IKC voor unit 1 en unit 4. 

Woensdag 3 juli is het kijkochtend op het IKC voor unit 2 en unit 3.  

Wat kunt u zien? 

Unit 1: De letter van de week 

Unit 2: Kindmassage 

Unit 3: Werken met Jeelo 

Unit 4: Sneak preview van de musical 

 

Wenuurtje 

Dinsdag 2 juli is het wenuurtje. De kinderen zullen van 13.30-14.30 uur een uurtje naar de nieuwe 

klas gaan. Hier kunnen zij kennismaken met de leerkracht(en) en met de kinderen met wie zij het 

komende schooljaar in de klas zitten. Ook alle nieuwe kinderen worden uitgenodigd. 

 

Ouderavond met gastspreker Steven Pont 

Heeft u het in uw agenda genoteerd? Maandag 3 juni komt ontwikkelingspsycholoog Steven Pont bij 

ons langs. Steven Pont zal ons vertellen over eigenaarschap bij kinderen en wat dit betekent voor de 

kinderen, ouders en leerkrachten. De avond is voor iedereen en vindt plaats op het IKC.  

De deur gaat om 19.30 uur open. Na afloop is er tot 21.30 uur de gelegenheid om, onder het genot 

van een drankje, na te praten.   

 

Hulpouders 

Wij merken dat het steeds lastiger wordt om hulpouders te krijgen voor bijvoorbeeld het begeleiden 

van een groepje kinderen bij een activiteit of een bezoek buiten de school. Zoals u weet werken wij 

met Jeelo. Dit betekent dat wij het belangrijk vinden dat de kinderen niet alleen uit boekjes leren 

maar juist ook buiten de school ervaringen opdoen. Hulpouders zijn hierbij echt noodzakelijk. 

Het is niet fijn als steeds dezelfde ouders zich verplicht voelen om zich op te geven  of de leerkracht 

een activiteit moet afzeggen omdat er geen hulp is. Wij zouden het erg op prijs stellen als alle ouders 

proberen om af en toe mee te helpen op school. Uw kind vindt dit geweldig!     

 

Belangrijke data 

3 juni:  Ouderavond met Steven Pont 

21 juni:  Groepsindeling wordt verstuurd 
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26 juni:  Kijkochtend op de GG en op het IKC voor unit 1 en unit 4 

1 juli:  Laatste Griffelnieuws van dit schooljaar 

2 juli:  Wenuurtje 

3 juli:  Kijkochtend voor unit 2 en unit 3 op het IKC 

 

 

 

Wij wensen u heel zonnige en gezellige dagen! 

Vriendelijke groet van het team van De Gouden Griffel! 
 

 


