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Beste ouder(s)/verzorger(s),
In deze donkere dagen is het een “verlicht” feest om de school binnen te komen. Wat ziet het er
sfeervol uit in de klassen en op de gangen. Met dank aan de ouderraad en de vele hulpouders die
ervoor hebben gezorgd dat de school zo prachtig is versierd.
Op 5 december hebben wij een heel fijn sinterklaasfeest gevierd. Sinterklaas had leuke cadeautjes
voor de kinderen van unit 1 en unit 2 gekocht. De kinderen van unit 3 en unit 4 hebben goed hun
best gedaan om surprises te maken. Daar is veel tijd en zorg aan besteed. De unit 3 en 4 hebben een
klassencadeau van de Sint gekregen.
Deze dag was mede een groot succes door de hulp van Debbie, moeder van Devy en Indy Smit en
Bianca, moeder van Faith. Debbie en Bianca hebben Sinterklaas en zijn pieten de hele ochtend
begeleid. Ook al voor 5 december is er veel tijd gaan zitten in de voorbereiding van 5 december.
Hartelijk dank hiervoor namens alle kinderen en meesters en juffen.
Vorige week hebben de kinderen kerststukjes gemaakt die tijdens het kerstdiner op tafel zullen
staan.
Woensdag 19 december 2018 vindt de kerstviering in de kerk plaats. Wij starten van 9:15-10.00 uur
met unit 1 en unit 2 en van 10.45-11.30 uur zijn unit 3 en unit 4 aan de beurt. Unit 1 en 2 komen met
auto’s, unit 3 en 4 komen op de fiets. Een vriendelijk verzoek vanuit de kerk om uw auto op de
daarvoor bestemde parkeerplaatsen achter de kerk te zetten. De deuren van de kerk moeten vrij
blijven van geparkeerde fietsen.
Woensdagavond vindt het kerstdiner plaats: op de GG van 17:45- 18:45 uur en op het IKC van 18:0019:00 uur. Wij kijken uit naar gezellige bijeenkomsten die de saamhorigheid hopelijk vergroten.
Wij wensen u alvast heel fijne feestdagen met uw dierbaren en een goede jaarwisseling.
Veilig in het verkeer
Nu het ’s morgens donker is en het ook in de loop van de middag al vroeg donker wordt, is het extra
belangrijk om alert te zijn op het verkeer. Soms ontbreekt (fiets)verlichting of gebeuren er
onverwachte dingen. Wilt u alstublieft uw snelheid aanpassen! Ook wanneer u haast heeft, is het
onverantwoord om met hoge snelheid te rijden bij de school. Pas uw snelheid aan!

Nieuwe leerlingen
Wij heten onze nieuwe kinderen van harte welkom op De Gouden Griffel:
Ralph Kamoen en Sophie den Broeder in unit 1cG bij juf Ramona en juf Daniëlle, Claire Mulder in unit
1a bij juf Kelly en juf Yvonne, Boaz Lopes in unit 1b bij juf Shalini en juf Yvonne, Benjamin Slingerla nd
en Keira Schneider in unit 1c bij juf Marloes en juf Laura en Anouk Wisgerhof in unit 1d bij juf
Mariëlla en juf Kristina.
Wij wensen Ralph, Sophie, Claire, Boaz, Benjamin, Keira en Anouk een heel fijne en leerzame tijd bij
ons op De Gouden Griffel.
Vertrek leerkrachten
Juf Lisa Hoogendijk heeft een nieuwe uitdaging gevonden op de Jozefschool in Nootdorp. Zij zal haar
schoolloopbaan per 1 februari 2019 stoppen op De Gouden Griffel. Lisa is een fijne collega en heel
goede leerkracht. Wij zullen haar zeker missen maar gunnen haar uiteraard deze nieuwe kans.
Juf Laura Lopes heeft besloten te stoppen met werken. Laura was nog niet zo heel lang werkzaam bij
ons. Wij vinden het erg jammer maar respecteren de keus van Laura. Wij bedanken Laura voor haar
inzet en betrokkenheid en zien haar gelukkig nog vaak genoeg als moeder van Jade, Viggo, Boaz en
Reva.
Nieuws van de ouderraad
En dan staat het vuurwerk alweer voor de deur…. Het kalender jaar zal binnenkort weer afgesloten
worden.
December is voor eenieder een drukke maand en ook de OR heeft niet stil gezeten. Voor de Sint zijn
beide locaties versierd (en weer opgeruimd), is er strooigoed aangekocht en zijn er schoencadeaus
en pakjes ingekocht en ingepakt.
Kerst werd traditiegetrouw afgetrapt door de school in kerstsferen te brengen. Ook werd het
kerstgroen ingekocht en bordjes in de kerk opgehangen voor een soepel verloop.
Wij zetten ook in 2019 ons beste beentje voor, doe je met ons mee?
Aanmelden voor de OR kan door je op te geven bij de OR-leden, docenten, directie of via:
ouderraad@degoudengriffel.nl
We wensen eenieder hele fijne feestdagen en een fantastisch 2019!
Stichting Jarige Job
In de maanden november en december (tot nu toe) heeft u € 214,50 gespaard voor de stichting
Jarige Job.
Hartelijk dank namens alle kinderen die wij nu blij kunnen maken met een verjaardag doos!
Gevonden voorwerpen
Op beide locaties zijn weer aardig wat gevonden voorwerpen. Kijkt u even of er van uw kind(eren)
iets bij zit. Na de kerstvakantie gaan de spullen die zijn blijven liggen naar een goed doel.

Nieuws van de kerk
Kerstviering 24 december
Maandagavond 24 december, kerstavond. Deze beginnen wij voor de gezinnen om 18.00 uur met
een gezinsviering in de Onze Lieve Vrouw Geboorte. Het wordt een leuke viering, met als th ema: “Wij
brengen jullie goed nieuws”, waarin kinderen actief mee kunnen doen als zij willen. Wij zoeken
kinderen vanaf groep 6 die willen helpen om het Evangelie te vertellen. Aanmelden kan tot 16
december via: secretariaatberkel@parochiechristuskoning.nl of 010-5112330. Donderdagavond 20
december willen wij oefenen in de kerk, aansluitend aan de repetitie van het kinderkoor.
Heb je thuis nog mooie engelenkleding of vleugels liggen, neem deze dan mee naar de viering. Dan
kun je meespelen in het engelenkoor. Wij hopen jullie te zien 24 december!

Op 25 december is er voor de allerkleinsten weer het traditionele Kindje Wiegen. Met de
kinderen spelen we het kerstverhaal uit en zingen we kerstliedjes, ook ondersteund door
kinderkoor de BeRKelnootjes. Ook voor ouders, opa’s en oma’s van harte aanbevolen.
De werkgroep gezinsviering, Olivier, Celine, Connie, Rita, Minh Thu en Elsbeth.
Eerste Heilige Communie: aanmelding sluit 31 december!
De Eerste Heilige Communie van de kinderen uit Berkel en Rodenrijs vindt komend jaar plaats op
zondag 26 mei 2019. De kinderen van groep 4 hebben de uitnodiging en het aanmeldformulier via
school gekregen. U kunt uw kind ook online aanmelden. Aanmelden kan tot 17 december.
Studiedag 21 december 2018
Vrijdag 21 december zijn de kinderen vrij. Het team (onderwijs en kinderopvang) komen deze
ochtend bijeen om met elkaar de missie en visie voor de komende 4 jaar te vormen. Het team heeft
tijdens de studiedag van maandag 29 oktober de volgende kernwaarden gekozen:






Samen
Ontwikkeling
Eigenaarschap
Plezier
(zelf)Vertrouwen

Het nieuwe schoolplan (2019-2023) dat wordt geschreven, zal geschreven worden vanuit de 5
kernwaarden en daarnaast de 21ste -eeuwse vaardigheden:









Samenwerken
Kritisch denken
Creativiteit
Communiceren
Zelfregulering
ICT-geletterdheid
Probleemoplossend denken en handelen
Sociaal Culturele vaardigheden

Hieronder leest u de definitie die bij deze vaardigheden horen.
Samenwerken
Bij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen kunnen daarbij
aanvullen en ondersteunen.
Kritisch denken
Bij kritisch denken gaat het om het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening.
Creativiteit
Bij deze vaardigheid gaat het om het bedenken van nieuwe ideeën en deze kunnen uitwerken en
analyseren.
Communiceren
Het gaat bij communiceren om het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een
boodschap.
Zelfregulering
Bij deze vaardigheid gaat het om het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag.
ICT-geletterdheid
Bij deze vaardigheid gaat het om het effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT.
Probleemoplossend denken en handelen
Bij deze vaardigheid gaat het om het (h)erkennen van een probleem en om het kunnen komen tot
een plan om het probleem op te lossen.
Sociaal Culturele vaardigheden
Bij deze vaardigheid gaat het om het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met
verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.

Reminder kerst

* Woensdag 19 december
* Kerstviering in de kerk Unit 1 en 2 van 9.15u-10.00u. Zij zullen
met auto’s worden gebracht.
Een verzoek vanuit de pastor: Rijd met de auto langs de kerk naar
beneden om de kinderen af te zetten, zodat er geen file ontstaat voor de ingang van de kerk.
* Unit 3 en 4 van 10.45u tot 11.30u. Zij zullen met de fiets gaan.
U bent bij beide vieringen van harte welkom!
* Kerstdiner GG 17.45u-18.45u / IKC 18.00u-19.00u. Dit jaar nemen de kinderen weer een beker,
bord en bestek mee. Wij willen als school milieubewust bezig zijn.

De deuren gaan een kwartier van tevoren open om het eten naar de klassen te brengen.
* Donderdag 20 december:
* Opruimen: na schooltijd worden alle versieringen opgeruimd. Helpt u mee?
Hartelijke groet, De kerstcommissie

Belangrijke data
Woensdag 19 december:
Vrijdag 21 december:
Maandag 7 januari:
Woensdag 23 januari:
Maandag 28 januari:

Kerstviering in de kerk
Kerstdiner
De kinderen zijn vrij, de kerstvakantie begint
De school start op de normale tijd
Een groot deel van het team doet ’s middags de
herhalingscursus BHV
Griffelnieuws 6 verschijnt

Het team van de Gouden Griffel wenst u heel
gezellige feestdagen en een goede jaarwisseling!

