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Nieuws van de Ouderraad 

 

Penningmeester 

Ook de Ouderraad is weer van start gegaan in het nieuwe schooljaar. Tijdens de 1e vergadering 

hebben wij afscheid genomen van Penningmeester Marc. Walter Roelofsen heeft zijn plek 

overgenomen. Welkom, Walter! Dennis en Walter zijn vanaf heden de penningmeesters. Marc, 
bedankt voor je inzet in de Ouderraad. 

 

Oproep kascontrole commissie  

Volgens het schoolbeleid dient de boekhouding van de OR steekproefsgewijs gecontroleerd te 

worden. Het betreft nu de periode augustus 2019 tot augustus 2020. Daarom zoeken wij per direct 2 

ouders die dit (eenmalig) zouden willen doen. Reacties kunnen gestuurd worden naar: 
penningmeesterOR@degoudengriffel.nl 

Zodra de boekhouding van onze penningmeesters is goedgekeurd door de kascontrolecommissie zal 

het jaarverslag op de website worden gepubliceerd. We streven ernaar dit eind november 2021 rond 
te hebben. 

 

Schoolfotograaf  

Dit jaar komt de schoolfotograaf op maandag 4 oktober op de GG en op dinsdag 5 oktober op het 
IKC langs. De kinderen worden gefotografeerd tegen een witte achtergrond. 

mailto:penningmeesterOR@degoudengriffel.nl


 

Kinderboekenweek  

De Kinderboekenweek zal plaatsvinden in de periode 6 oktober t/m 17 oktober. Dit jaar is het thema 

‘Worden wat je wil’. Op 13 oktober zal er op beide locaties een boekenmarkt worden gehouden. Op 

deze dag mogen de kinderen geld meenemen en kunnen ze met hun leerkracht bij de boekenkraam 

boeken kopen voor 1 euro per stuk. Met de opbrengst van deze boekenmarkt gaat de school de 

collectie van de schoolbibliotheek weer aanvullen met nieuwe boeken. Heeft u nog leuke 

kinderboeken thuis liggen voor de boekenkraam, dan kunt u deze meegeven aan uw kind. De 
boeken kunnen ingeleverd worden bij de eigen docent. 

 

Bag2School  

Dit schooljaar zal de 1e Bag2School actie plaatsvinden op donderdag 28 oktober. U krijgt via uw 

zoon/dochter een flyer van Bag2School om op een eigen zak te plakken. Heeft u meerdere zakken, 

dan hoeven deze niet allemaal voorzien te worden van een flyer. Wel is het belangrijk dat de zak 

goed afgesloten is. Op beide locaties van de school dienen de zakken om 8.30 te liggen op de 

hiervoor aangewezen plek. In de bijlages vindt u meer informatie over de inzamelingsactie. De 2e 
Bag2School actie van dit schooljaar zal plaatsvinden 12 mei 2022 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Na het lezen van deze nieuwsbrief zal de vrijwillige ouderbijdrage ook weer worden ge ïncasseerd. 

Een groot deel van deze bijdrage gaat naar de kampen (de aparte kampbijdrage is bij lange na niet 

toereikend om de kampen te kunnen bekostigen). Daarnaast heeft de OR afgelopen jaar geld 

besteed aan Sinterklaascadeautjes voor de kinderen/de klassen, er is een paasontbijt verzorgd, de 

griffelcultuurdag is door de OR betaald en er is een stukje gespaard voor ons jubileum (dit 

schooljaar). Van het geld dat afgelopen schooljaar over was hebben de units ge ïnvesteerd in nieuwe 

boeken voor de schoolbibliotheek. Bij Unit 1 zijn er veel prentenboeken gekocht en bij Unit 2-4 is er 

een verse lading boeken aangeschaft waaronder ook Engelstalige boeken.  



Besteding NPO geld 

 

Dit schooljaar is er veel extra geld naar het onderwijs gekomen (Nationaal Programma Onderw ijs) 

om cognitieve en/of emotionele achterstanden die leerlingen hebben opgelopen door de coronatijd 

zoveel mogelijk weg te werken. Wij hebben een deel van deze middelen ingezet op het vormen van 

een nieuwe klas zodat sommige andere klassen kleiner zijn, extra ondersteuning van leerlingen door 

onze BSO-collega's, beleid voor meer begaafde kinderen aan- en toepassen, kleutergym door BSO-
collega's met een sport- en bewegen opleiding.  

De aanschaf van nieuwe ontwikkelingsmaterialen voor de kleuters en laptops voor de andere units 

volgt binnenkort. Daarnaast zijn wij als team onderwijs en opvang gestart met een training in het 

geven van feedback aan elkaar. Volgend schooljaar zullen wij ook inzetten op nog meer gerichte 

feedback leren geven aan de leerlingen. In de loop van het schooljaar zal er ook ingezet worden op 

veerkracht bij de kinderen. 

Helaas merken wij ook dat het werven van extra handen voor de klas een enorme uitdaging is.  

Wij houden u op de hoogte. 

Maatjestijd en klas doorbrekend werken.  

Dit schooljaar hebben wij de bubbels waarin wij tot de zomervakantie hebben gewerkt losgelaten. 

De leerlingen spelen weer gewoon met elkaar buiten en ook zijn we weer gestart met het klas 

doorbrekend werken en maatjestijd. De klassen hoeven gelukkig niet meer in quarantaine als één 
van de andere kinderen besmet is. 



Werving nieuwe Adjunct-Directeur 

 

Maandag 27 september vinden de eerste gesprekken plaats met kandidaten die hebben 

gesolliciteerd naar de functie van adjunct-directeur op het IKC. Gelukkig hebben wij een aantal 

interessante sollicitatiebrieven ontvangen. Wij hopen de juiste collega te vinden voor deze prachtige 
uitdaging. 

Wij houden u op de hoogte! 



Breng- en kijkochtenden 

Het coronabeleid heeft ervoor gezorgd dat ouder(s)/verzorger(s) niet meer zo makkelijk de school in 

kunnen bij het brengen van de kinderen. Wij begrijpen dat jullie het missen om af en toe eens een 

blik in de klas te kunnen werpen.  Geen ouder(s)/verzorger(s) 's morgens in de school heeft ook 

voordelen. Zo zijn de kinderen heel zelfstandig geworden en hangen zelf hun jas op en zorgen dat 

hun tas op de juiste plaats wordt gezet. Ook is het veel eerder rustig in de school zodat de lessen 

sneller kunnen worden opgestart. 

Wij zijn ons aan het beraden hoe wij jullie af en toe weer toegang tot de school kunnen geven. 

Hierbij denken wij aan bepaalde momenten dat ouder(s)/verzorger(s) de jonge kinderen de school in 
mogen brengen en hoe wij weer kijkochtenden voor al le groepen kunnen organiseren. 

Wij streven ernaar om na de herfstvakantie ons plan met jullie te kunnen delen.  

Kinderboekenweek 

 



Nieuws over de kinderboekenweek!  

Binnenkort is het weer Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is ‘Worden wat je wilt’. De opening 

vindt plaats op woensdag 6 oktober en wordt gecombineerd met het Jeelo thema ‘Leren voor later’. 

De kinderen mogen die dag in dit thema verkleed naar school. Tijdens de Kinderboekenweek zijn er 
weer verschillende activiteiten.   

Boekenkraam woensdag 13 oktober  

In de school komen twee boekenkramen. U heeft al een oproep gekregen om boeken voor de 

boekenkraam in te leveren op school bij de leerkracht van uw kind. Dank daarvoor. In de 

boekenkraam kunnen de kinderen onder schooltijd een boekje kopen. Vergeet niet om uw kind die 

dag geld mee te geven, bijvoorbeeld 1 euro. De school gebruikt de opbrengst van de verkoop om 
nieuwe boeken te kopen voor de schoolbibliotheek.  

Voorlezen  

Van donderdag tot donderdag wordt er in de ochtend voorgelezen in iedere klas. De 

kinderen starten ’s ochtends in hun eigen groep en kiezen daarna waar zij die dag naar een verhaal 

willen luisteren. De kinderen van unit 1 en 2 mogen kiezen uit de klassen van unit 1 en 2. De 
kinderen van unit 3 en 4 mogen kiezen uit de klassen van unit 3 en 4.   

Juf Fleur  

Zoals u misschien al weet, heeft onze juf Fleur een eigen kinderboek geschreven. Uw kind 

kan het boek van juf Fleur tijdens de Kinderboekenweek kopen voor een speciale prijs van €12,50. 

Zij zal  woensdag 13 oktober na schooltijd aanwezig zijn op het IKC om het boek te verkopen en te 
signeren. Er kan door middel van het scannen van een QR-code met de pinpas worden betaald.   

 

  



Afsluiting  

De afsluiting vindt op de locatie GG plaats op dinsdag 12 oktober en op het IKC op 

donderdag 14 oktober. Ook dit jaar krijgen de kinderen een opdracht en kan in unit 

1/2  ‘Het Zilveren Penseel’ en in unit 3/4  ‘De Gouden Griffel’ gewonnen worden.  

Dakwerkzaamheden GG 

 

De dakwerkzaamheden lopen flink vertraging op. Dit heeft te maken met de levering van de 

dakramen. Zoals we het nu te horen hebben gekregen, worden in de herfstvakantie de dakramen 

geplaatst. Na de herfstvakantie moet alles dan afgerond zijn. Intussen zijn de steigers aan de 

voorkant van het gebouw al weggehaald dus een stukje van ons pand is weer zichtbaar.  



Fietsen naar de gym 

 

Wij willen graag dat alle kinderen op een zo'n goed mogelijke manier bewegingsonderwijs krijgen. 

Dat betekent dat met ingang van dit schooljaar ook de kleuters bewegingsonderwijs krijgen van 

collega's met een sport- en bewegen opleiding . Er is te weinig ruimte in de gymzaal op het IKC om 

alle groepen gymles te kunnen geven. Bij de gemeente hebben wij een aanvraag gedaan voor extra 

gymruimte. Alleen de Oostmeerhal was nog beschikbaar. Wij hebben ervoor gekozen om hier met 

de units 3 en 4 naar toe te gaan en de jongste kinderen op het IKC te laten gymmen.  

Met de ouders van de medezeggenschapsraad hebben wij gesproken over het begeleiden van de 

kinderen naar de gym. Wij zijn van mening dat we niet zonder ouder(s)/verzorger(s) naar de 

gymzalen kunnen. Als er onderweg een kind valt of een ketting loopt van de fiets dan is het veiliger 

om met een extra begeleider te zijn zodat niet de hele klas hoeft te wachten. Met de MR is 

afgesproken dat de leerkrachten een rooster maken waarop alle ouder(s)/verzorger(s) zijn ingedeeld 

om mee te fietsen/lopen naar de gym of terug naar school. Het kan natuurlijk ook zijn dat een opa, 

oma, grote broer of zus meefietst/loopt. Iedereen zorgt zelf voor vervanging of ruilt met iemand van 



het rooster wanneer hij/zij verhinderd is. Wanneer er geen ouder/verzorger mee kan fietsen of 
lopen, gaat de gymles niet door. 

Wij hopen op jullie begrip. Wij  hebben elkaar hard nodig om ervoor te zorgen dat we op een veiliger 

manier naar en van de gym kunnen reizen. 

Nieuws van de BSO 

Na een gezellige en leuke vakantie opvang is ons BSO team met veel enthousiasme gestart aan het 
nieuwe schooljaar. 

  

We vinden het fijn dat we de BSO-opvang in cohorten los mogen laten en de kinderen weer op 

mogen vangen in basisgroepen.  

We hebben alle kinderen ingedeeld in een basisgroep die past bij hun leeftijd en ontwikkeling.  

  

De laatste maanden van het vorige schooljaar hebben we de TSO aangeboden per groep met vaste 

medewerkers. Wij hebben op deze vorm van zowel de kinderen, leerkrachten en onze eigen 
medewerkers positieve reacties ontvangen.  

Daarom willen we deze vorm in het nieuwe schooljaar vasthouden. Doordat we werken met vaste 

gezichten op de groep leren we elkaar sneller kennen en voelen de kinderen zich sneller veilig.  

  

Ook gaan we dit schooljaar weer door met het participeren binnen het onderwijs. Dit doen we op 

diverse fronten: begeleiden van kinderen met een arrangement, begeleiden van individuele- en 
kleine groepjes kinderen, aanbieden van Jeelo workshops, kleutergym, sport en beweging lessen. 

Ook is er veel hulp geboden aan de groepen die op kamp zijn gegaan.  

Fijn dat we binnen de Gouden Griffel op deze manier samen kunnen werken. 

Directeur: Yvonne van der Heijden 

  

De Gouden Griffel 

Annie M.G. Schmidtlaan 2 

2652 HJ, Berkel en Rodenrijs 

010-5114731 

info@degoudengriffel.nl 

locatie leider: Aukje Keilholz 

 

IKC De Gouden Griffel 

mailto:info@degoudengriffel.nl


Theo d'Orsingel 30 

2652 LC, Berkel en Rodenrijs 

010-5110097 

info@degoudengriffel.nl 

locatie leider: Yvonne van der Heijden en Maaike Brons 

 

Ga naar onze website op www.degoudengriffel.nl 
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