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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wij hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een weekje voorjaarsvakantie. Op dit moment 

hebben wij geen berichten ontvangen dat ouders en/of kinderen besmet zijn met het coronavirus. 

Wij houden jullie op de hoogte als wij nieuws te melden hebben. 

 

Deze week starten op woensdag 4 maart de ontwikkelingsgesprekken. Ook op donderdag 12 maart 

vinden de ontwikkelingsgesprekken plaats. 

 

Voor de voorjaarsvakantie zijn wij gestart met het Jeelo project “omgaan met geld”. 

De gemeente Lansingerland ondersteunt ons in een aantal activiteiten. Mister Cash heeft het project 

op maandag 17 februari geopend. 

Er worden ook twee ouderbijeenkomsten georganiseerd die in het teken staan van de financiële 

opvoeding. Deze ouderbijeenkomsten worden georganiseerd op woensdag 4 maart (GG) en op 

woensdag 11 maart (IKC) aansluitend op de kijkochtend. 

 

Babynieuws 

Juf Kelly is in verwachting van haar derde kindje. Zij verwacht haar kindje eind augustus. Wij 

feliciteren Kelly en haar partner Robert van harte en wensen Kelly een goede zwangerschap. 

 

 

 



Wijzigingen doorgeven 

Wij constateren regelmatig dat de gegevens die wij van ouders hebben niet meer correct zijn. 

Het is belangrijk dat u adreswijzigingen en vooral wijzigingen van telefoonnummers (ook van het 

werk) bij ons doorgeeft. 

Geeft u dit door aan Rebecca van den Boogert (administratief medewerkster) zodat zij dit in ons 

systeem kan zetten. 

Het is voor uw kind erg vervelend als het iets mankeert en wij kunnen u niet bereiken! 

 

Open dag op 11 maart 

Woensdagochtend 11 maart is het open dag op de Berkelse basisscholen. Wij hebben onze deuren 

op beide locaties open staan van 9.00-11.30 uur. 

Broertjes en zusjes van kinderen die bij ons op school zitten, staan niet automatisch ingeschreven. 

Denkt u eraan om dit op tijd te doen want wij hebben zeer beperkt plaats! 

 

Mooie actie van unit 3c 

Op initiatief van de leerlingen is unit 3c een inzamelingsactie begonnen voor SOS Koala. Door de 

bosbranden in Australië en het dierenleed wat er daardoor ontstond, kwamen Marijn en Duuk op het 

idee om geld in te zamelen. De inzamelingsactie heeft ongeveer 2 weken geduurd en de kinderen 

hebben voornamelijk lege flessen opgehaald, knutsels verkocht en zijn langs de deuren gegaan. Met 

trots kunnen we melden dat wij 245,60 euro hebben opgehaald voor SOS Koala van het Wereld 

Natuur Fonds. 

 

 
 

 

 

 

 



Daarom werken wij op de Laurentius scholen! 
Ons bestuur, de Laurentius Stichting, doet flink zijn best om nieuwe collega’s te werven voor alle 
scholen. Bijvoorbeeld door te vertellen waarom werken bij de Laurentius Stichting zo aantrekkelijk is. 
Met trots presenteren wij de nieuwe website ‘werken bij de Laurentius Stichting’! Kijk 
op https://www.werkenbijlaurentius.nl/ Deze website is meer dan een overzicht van de vacatures op 
de Laurentius scholen, waaronder de onze. De stichting vertelt hier wie wij zijn, waarom wij elke dag 
werken aan goed onderwijs en hoe wij dat doen. Leuk is dat er heel veel Laurentius collega’s in beeld 
komen en vertellen waarom zij bij de Laurentius scholen werken en leren. Die échte verhalen en 
leuke foto’s en films zijn op deze website gebundeld. Wij stellen het erg op prijs als u op uw eigen 
social mediakanalen wilt doorverwijzen naar https://www.werkenbijlaurentius.nl/ Op deze manier 
maken wij samen nog meer mensen enthousiast voor het onderwijs en de Laurentius scholen! Bent u 
toevallig zelf geïnteresseerd om in het basisonderwijs te gaan werken, maar heeft u nog niet de juiste 
opleiding of werkervaring? De Laurentius Stichting biedt allerlei mogelijkheden voor een opleiding en 
goede begeleiding voor de klas. Lees meer op https://www.werkenbijlaurentius.nl/jij-en-jouw-
loopbaan/1656-zij-instromers 
 
 
Nieuws van de Ouderraad 
De Ouderraad heeft beide locaties voor Carnaval versierd. Ballonnen en slingers waren er in 
overvloed. We hopen dat iedereen een gezellig carnavalsfeest heeft gehad. 
 
 

 
 

Versiercommissie 

Beste ouders/verzorgers, 
Vorig jaar is er in de nieuwsbrief een oproep gedaan vanuit de OR voor hulp bij het versieren van de 
school bij Carnaval, Pasen, Sinterklaas en Kerst. Er hebben zich destijds al ouders gemeld, waaronder 
wij. Wij (Loes en Martine, ouders van 1D) zijn van plan te starten met een 'versiercommissie'. Maar 
natuurlijk wij niet alleen!!!! Wij stellen voor met een bepaalde groep ouders een jaarplanning te 
maken zodat tijdig bekend is wie wanneer kan versieren of opruimen.  Het komt vaak neer op 1 á 2 
uur op een ochtend of middag.  
 
 
Wie wil ons komen versterken om ervoor te zorgen dat de school leuk versierd wordt met de 
feestdagen?  
Meld je dan middels een appje bij Martine 06-12819279. 
 

Groeten, Martine en Loes 

 

https://www.werkenbijlaurentius.nl/
https://www.werkenbijlaurentius.nl/
https://www.werkenbijlaurentius.nl/jij-en-jouw-loopbaan/1656-zij-instromers
https://www.werkenbijlaurentius.nl/jij-en-jouw-loopbaan/1656-zij-instromers


 

Belangrijke data 

Woensdag 4 maart:  Kijkochtend GG van 8.20-8.45 uur 

    Ouderbijeenkomst financiële opvoeding GG (9.00-10.00 uur) 

    Ontwikkelingsgesprekken 

Woensdag 11 maart:  Kijkochtend IKC van 8.30-9.00 uur 

    Ouderbijeenkomst financiële opvoeding IKC (9.00-10.00 uur) 

    Open dag beide locaties van 9.00-11.30 uur 

Donderdag 12 maart:  Ontwikkelingsgesprekken 

Maandag 23 maart:  Opening “week van het geld” door iemand van de gemeente 

Vrijdag 27 maart: Afsluiting van ons project “omgaan met geld” (braderie) tijd nog 

onbekend 

 

 

 Hartelijke groet van het team van De Gouden Griffel! 


