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Voorwoord 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hopelijk heeft u een heerlijke vakantie gehad. Wij zijn vorige week gestart met het inrichten van de 
lokalen en hebben er weer zin in. 

Het Griffelnieuws ontvangt u 6x per jaar en is schoolbrede informatie. Verdere informatie ontvangt u 

via de groepsleerkracht(en) via Social Schools. 

  

Vanmorgen hebben wij bijna alle kinderen weer kunnen ontvangen. 

Een nieuwe groep, een nieuwe leerkracht en/of een nieuw lokaal: het is altijd even spannend en 
wennen. 

  

Om u zo goed mogelijk te informeren over de gang van zaken in de units bent u aanstaande 

donderdagavond 25 augustus van harte welkom op de informatieavond in het lokaal van uw 

kind(eren). 

U kunt instromen op twee momenten: van 19.00-19.45 uur of van 20.00-20.45 uur. Wanneer u twee 
units wilt bezoeken kunt u kiezen welke unit u op welke tijd bezoekt.  

De leerkrachten geven u informatie en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarnaast 
ontvangt u van de leerkrachten een hand-out met belangrijke informatie. 

 

Belangrijke data 

25 augustus:  informatieavond op beide locaties  19.00-19.45 u en van 20.00-20.45 u                     

26-8 t/m 16-9: Gouden Gesprekken op afspraak met de leerkracht 

28, 29 en 30 september: Kamp unit 3 GG Kamp unit 4 GG en unit 4 IKC 

29 en 30 september: Kamp unit 1 GG en unit 1 IKC 

3 oktober:  Schoolfotograaf op de GG 

4 oktober: Schoolfotograaf op het IKC 

5, 6 en 7 oktober: Kamp unit 3 IKC 

6 en 7 oktober: Kamp unit 2 GG en unit 2 IKC 

12 oktober:  Inloop GROEP 1 en GROEP 3 en UNIT 3 en UNIT 4 

14 oktober: GROEP 2 en GROEP 4 

17 oktober: Griffelnieuws 2 

Herfstvakantie: 24 oktober tot en met 31 oktober                



Nieuwe kinderen op school 

Wij heten een heleboel nieuwe kinderen van harte welkom bij ons op school! Naast de 4-jarigen zijn 
er ook kinderen in andere groepen gekomen die vanuit een verhuizing komen.  

Unit 1aG:  Lennox Tieman, Annick van 't Hof, Ruby Wijsman, Roos van Leeuwen, Bob Oudeboon en 

Milas de Heij, Rosalie Vons. 

Unit 1bG:  Aiden Tsao, Ben Blom, Eva Claude, Guus van der Wal, Lilybel Wong, Daan de Widt, Matteo 
Carnevale, Zenna Hueskes. 

Unit 1a:   Jamie de Wild, Linh de Joode, Hanna Kronberg, Zoë Meijer, Fedde Orie. 

Unit 1b:   Joshua Marom, Noah Ezzahiri, Freya Zeegers, Lukas Perenes. 

Unit 1c:   Oliver Verzandvoort, Yara van Olffen, Ties Steentjes, Glenn Captain, Liana Sheidai.  

Unit 1d:   Anna Roelofsen, Ignacy Rucki, Jenoah Brown, Elle Maat, Milena Neger, Jette van Woerden, 
Naut Postma. 

Unit 1e:   Delphine Hoogervorst, Brent van Sevenbergen, Rico Chan. 

Unit 2bG: Isa Vons. 

Unit 2d:   Liv Raja. 

Unit 3d:   Aafke Gjaltema, Gabriel Nagl. 

 

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

Gouden gesprekken 

De eerste weken van een nieuw schooljaar zijn belangrijke en intensieve weken. Wij vinden het fijn 

om van u te horen wat uw kind nodig heeft van de leerkracht(en) om zich zo goed mogelijk te 

kunnen te ontwikkelen. Daar zijn onze Gouden Gesprekken voor. De Gouden Gesprekken zijn alleen 

voor kinderen die een "nieuwe" leerkracht hebben. 

U ontvangt van de leerkracht(en) een vragenlijst die u kunt toelichten tijdens het Gouden Gesprek. 

De Gouden Gesprekken vinden plaats tussen 29 augustus en 16 september. De lee rkracht maakt een 
afspraak met u.  



Inloopochtenden 

 

Dit schooljaar hebben wij vijf inloopochtenden gepland. Op een inloopochtend kunt u samen met u 

kind de school in en naar de klas. Uw kind kan u de klas laten zien en vertellen waar er zoal aan 
wordt gewerkt. 

Omdat de ouders van de kinderen in unit 1 en unit 2 meestal in grote getalen komen, hebben wij 
voor deze units de groepen gesplitst en zijn er verschillende inloopmomenten.  

Op de GG zijn de inloopochtenden van 8.20-8.45 uur. 

Op het IKC zijn de inloopochtenden van 8.35-9.00 uur. 

De eerste inloopochtend is op woensdag 12 oktober is is bestemd voor de kinderen van groep 1 en 
groep 3 en voor de kinderen van unit 3 en unit 4 van beide locaties.  

In dezelfde week vindt de inloopochtend plaats op vrijdag 14 oktober voor de kinderen van groep 2 

en groep 4 van beide locaties. 

U bent van harte welkom! 



Stichting Jarige Job 

 

Sinds een aantal jaar sponsoren wij de Stichting Jarige Job. Als kinderen van onze school jarig zijn 

mogen zij natuurlijk de kinderen in de klas (het liefst iets gezonds) trakteren. De afspraak is dat de 

teamleden niet worden getrakteerd. In plaats van een traktatie voor de teamleden stellen wij het 

zeer op prijs als u een bedragje doneert voor de Stichting Jarige Job. Deze stichting zorgt ervo or dat 

kinderen die thuis geen verjaardag kunnen vieren vanwege financiële problemen, toch een 

verjaardagdoos ontvangen.  In deze doos zit een cadeau voor het kind, een traktatie voor op school, 

slingers etc.  

Een envelop met een bijdrage voor de Stichting Jarige Job mag uw kind op zijn/haar verjaardag naar 

de directie brengen. De directie zorgt ervoor dat het geld wordt overgemaakt op de rekening van de 
Stichting Jarige Job. 

Op deze manier kunnen we een heleboel kinderen blij maken. Uw donatie wordt zeer gewaardeerd! 

Luizencapes 

Na jaren gebruik te hebben gemaakt van luizencapes hebben wij besloten met ingang van dit 
schooljaar te stoppen met de luizencapes. 



Uit onderzoek is gebleken dat de luizencapes/luizenzakken niet helpen bij de bestrijding of 

verspreiding van hoofdluizen. Kinderen mogen de capes uiteraard blijven gebruiken maar het is niet 

meer verplicht. 

Zelftesten 

Corona is nog niet weg! Daarom ook belangrijk om bij klachten uw kind(eren) te testen.  

Deze week ontvangen de kinderen van groep 6 t/m 8 een aantal zelftesten mee naar huis met het 
verzoek deze te gebruiken bij klachten. Laten we besmettingen voor zijn! 

Gym 

 



Helaas heeft één van onze vakleerkrachten gymnastiek (meester Nick) een andere baan gevonden 

en is hij tot onze grote teleurstelling per direct vertrokken. Er staat een vacature uit maar op dit 

moment zijn er nog geen sollicitanten. 

Wij zoeken een vakleerkracht gymnastiek voor de maandag, woensdag en vrijdag.  

Door het plotselinge vertrek van Nick zullen wij de gymlessen moeten aanpasse n. U ontvangt van de 

week bericht over het tijdelijke gymrooster dat zal gelden tot wij een nieuwe vakleerkracht hebben. 
Helaas zijn ook de vakleerkrachten gymnastiek heel schaars.  

Even voorstellen: onze intern begeleiders 

  

Wij zijn Tamara Brust en Tamara Vink-Zwanenburg. Wij zijn de intern begeleiders van de Gouden 

Griffel (ook wel IB’ers genoemd).  Wij zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg binnen de school. 

We hebben te maken met verschillende vragen vanuit leerkrachten, leerlingen, ouders, directie en 

schoolinspectie. Wij zijn voornamelijk bezig met het planmatig werken aan de zorgstructuur. Ook 

bieden wij steun aan collega’s bij het signaleren, analyseren en bieden hulp indien er (zorg)vragen 

zijn. Twee keer per jaar houden wij groepsbesprekingen met alle leerkrachten. Tijdens de bespreking 

worden alle leerlingen besproken. Daarnaast doen wij verschillende groepsbezoeken en 

observaties.  Mocht er behoefte zijn vanuit ouders of vanuit een leerkracht, kunnen wij eventueel 

aansluiten bij oudergesprekken. Ook volgen wij onze (zorg)leerlingen zo goed mogelijk. Voor vragen 

kunt u altijd bij ons terecht. Uiteraard blijft de leerkracht van uw kind natuurlijk het eerste 
aanspreekpunt.  

  

Tamara Brust  

De Gouden Griffel  

Theo   d’Orsingel 30 

tbrust@degoudengriffel.nl 

Werkdagen: ma-di-do op het IKC 

  

Tamara Vink-Zwanenburg  

De Gouden Griffel  

Annie   M.G. Schmidtlaan 2 

tvink@degoudengriffel.nl 

Werkdagen: ma op het IKC 

                       di-do-vr op de GG 
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