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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wat zijn we in een onzekere tijd beland. We hopen dat jullie in goede gezondheid verkeren.  

Gelukkig gaat het met meester Lennart uit unit 3a steeds beter. Hij is weer aan de slag maar het virus 

zorgt voor vermoeidheid en het lichaam heeft tijd nodig om helemaal te kunnen herstellen. 

De kinderen uit de klas van meester Lennart hadden milde klachten en zijn nu ook allemaal weer op 

school. 

Juf Yvonne van unit 1a is nog thuis en is aan het herstellen. Wij wensen haar nogmaals veel 

beterschap! 

Wij krijgen af en toe een bericht van ouders dat zij besmet zijn met het virus. De kinderen van deze 

ouders blijven dan thuis tot de quarantaine tijd voorbij is en de ouder 24 uur klachtenvrij is. 

Ondertussen kennen we allemaal wel iemand die besmet is (geweest). We wensen iedereen veel 

sterkte en hopen dat we samen het virus onder controle krijgen. 

 

Zoals u in de update van maandag 26 oktober hebt kunnen lezen, zijn we erg alert op alle 

maatregelen. 

We zien ook dat u de breng- en haaltijd van de kinderen beperkt waardoor er minder contacten zijn 

en de kans op besmettingen ook kleiner is. Fijn dat u zo goed meewerkt. 

 

Kijkend naar de komende feestdagen zijn de sinterklaascommissie en de kerstcommissie aan het 

bespreken hoe we deze feesten dit schooljaar op school zullen vieren. 

Wij kunnen niet voorspellen hoe de situatie in december is maar willen niet voor verrassingen komen 

te staan. Dit betekent dat het Sinterklaas- en Kerstfeest anders zal verlopen dan hoe wij gewend zijn. 

Sinterklaas en zijn pieten zullen dit schooljaar de school niet live betreden. Er wordt zeker voor een 

goed alternatief gezorgd. De kerstviering in de kerk gaat niet door en ook het kerstdiner kan niet 

plaatsvinden. 

Hoe deze feesten er wel uit gaan zien, hoort u nog van ons. We doen ons best, met de beperkingen 

die er zijn, leuke maar aangepaste feesten te organiseren. We realiseren ons dat iedereen hier iets 

van vindt. We hopen dat u vertrouwen in ons heeft en ons steunt in de keuzes die wij maken.  

 

 

 



Babynieuws 

Zaterdag 24 oktober is juf Marcella van unit 1b bevallen van een gezonde zoon. Hij heet Lucas. 

Marcella en Lucas maken het goed. Wij wensen Marcella, haar man Justin en zoontje Matthijs heel 

veel geluk met de kleine Lucas! 

 

 

 
 

 

Nieuwe leerlingen in de maand november 

De volgende leerlingen worden in november 4 jaar en heten wij van harte welkom bij ons op school: 

Amelie Lansaat in unit 1aG bij meester Rob, juf Gabrielle en juf Vera. 

Florinda Franchimon en Tess Moens in unit 1b bij juf Mirjam en juf Monique. 

Vik Zweistra in unit 1a bij juf Yvonne en juf Mariëlla. 

Wij wensen Amelie, Florinda, Tess en Vik een heel fijne en leerzame tijd bij ons op de Gouden Griffel. 

 

Vest mee naar school 

In de lokalen staan de ramen open om extra te ventileren. Ook als de leerlingen buitenspelen staan 

de ramen wijder open om extra te ventileren. Dit betekent, nu het buiten een stuk frisser wordt, dat 

het in de klassen koeler aanvoelt dan normaal. Sommige leerlingen hebben meer last van de “kou” 

dan anderen. Het is handig om een trui of vest mee te geven zodat zij dit aan kunnen doen als ze het 

te fris vinden. 

 

Stichting Jarige Job 

Vorige week hebben we € 518,60 kunnen doneren aan de Stichting Jarige Job. Dit betekent dat er 

zo’n 15 kinderen getrakteerd kunnen worden op een verjaardag doos. Hartelijk dank hiervoor! 

 



Nieuws van onze kindercoach 

Via het Griffelnieuws wil ik kort wat vertellen over mijzelf en mijn werk als kindercoach op de 

Gouden Griffel.  

Mijn naam is Jacqueline Wielens en sinds 2008 werk ik op de Gouden Griffel, 
eerst als juf en al snel buiten de klas. Ik ben me steeds verder gaan specialiseren 
in coaching en ontwikkeling van het kind op sociaal emotionele gebied.  

Ik ben gestart me de opleiding kindercoach en vervolgens kinder- en 
jeugdtherapeut. Hiermee ging een wereld aan mogelijkheden open voor mij, ik 
ben niet meer gestopt met leren en volg ieder jaar weer iets nieuws als 
aanvulling. Enkele methodes die ik veel gebruik op school zijn NLP, geweldloze 

communicatie, MatriXcoaching, zinvol tekenen, aspecten uit de reflextherapie, methode B 
(weerbaarheidstraining), bikkeltraining in de dop, psychomotoriek en remedial teaching, beelddenk-
expert.  

Momenteel volg ik breingezondheid en natuurlijk AD(H)D coach. Hier staat de leefomgeving, leefstijl 
en voeding, centraal. Het heeft me nu al heel veel waardevolle inzichten gegeven over voeding, 
stress en beweging. Welke (grote) invloed dit heeft op je brein én gezondheid. Wat kan je NU doen 
om invloed te hebben op de toekomst. Ik verwacht dat we hier steeds meer over zullen gaan horen.  

Ieder jaar geef ik op school weerbaarheidstrainingen aan kinderen uit de bovenbouw. Bikkels in de 
dop, want iedereen wil zich wel eens een bikkel voelen, maar niet voor iedereen is dit makkelijk. In 
deze training leren kinderen dat je gedachten grote invloed kunnen hebben, op je gevoelens en op 
het gedrag dat hierop volgt. Je kind denkt bijvoorbeeld dat hij niet goed kan rekenen en de toets veel 
te moeilijk is. Gevolg zal zijn dat je kind met weinig zelfvertrouwen aan de toets begint. Hoe zet je 
deze (vaste) mindset om naar een (groei) mindset. Niet altijd makkelijk, maar wel te trainen. Het 
woordje NOG is belangrijk hierbij, je kan het NOG niet.  

Al mijn kennis en vaardigheden zet ik in tijdens het coachen van kinderen. Denk je dat je kind baat 
kan hebben bij coaching, dan bespreek je dit met de leerkracht. En natuurlijk met je kind.  

Er zijn allerlei redenen waarom kinderen bij mij komen, denk aan (faal)angst, (hoog)gevoelig, snel in 
de stress, last van vol hoofd of piekeren, snel boos, angstig……………….  

Als je kind bij mij voor coaching komt is er eerst een gesprek met de ouders. Vervolgens ga ik samen 
met het kind ontdekken wat er nodig is om weer lekker in je vel te komen. Uitgangspunt is altijd de 
(hulp)vraag van het kind.  

Heeft een kind last van veel stress of piekert het teveel? We gaan kijken wat er nodig is om te leren 
ontspannen, hoe stop je het piekeren. Ieder kind is anders en zal dus ook andere dingen nodig 
hebben. Maar ieder kind wil gezien en gehoord worden. En dat kan ik als coach altijd bieden en ik zie 
de kinderen hiervan altijd groeien.  

Ouders en leerkrachten worden middels gesprekken bij het coachen betrokken. En regelmatig komen 
er ook oefeningen mee naar huis, want het ‘echte’ werk moet in de praktijk, thuis of in de klas, 
gedaan worden. Denk aan ontspanningsoefeningen, visualisaties, oefeningen die spannend zijn gaan 
doen, leren je gedachten van negatief naar helpend te maken.  

Ik kan nog heel veel meer schrijven over het mooie en dankbare werk dat ik mag doen op school, 
maar voor nu laat ik het hierbij. Mijn deur staat altijd open voor eventuele vragen. En ik ben er trots 



op dat wij als Gouden Griffelschool de mogelijkheid bieden om kinderen extra te ondersteunen 
middels coaching. Ook hiermee zien en horen we de kinderen.  

Jacqueline Wielens 

Nieuws van de Ouderraad 

Opbrengst boekenmarkt. 

Op 7 oktober j.l. was er op beide locaties een boekenmarkt. Deze was zeer succesvol. Op beide 

locaties waren de boeken snel verkocht. Er is een bedrag van bijna 500 euro opgehaald! Met deze 

opbrengst van de boekenmarkt gaat de school de collectie van de schoolbibliotheek aanvullen. 

Bedankt voor alle boeken die de kinderen hiervoor hebben gedoneerd! 

 

Bag2School  

Dit schooljaar zal de 1e Bag2School actie plaatsvinden op woensdag 4 november. Inmiddels hebben 

alle leerlingen een zak hiervoor vanuit school meegekregen. Mocht u onverhoopt toch geen zak 

hebben ontvangen, of heeft u meer dan één zak nodig, dan kunt u ook een vuilniszak gebruiken. Het 

is belangrijk dat de zak goed afgesloten is, wanneer deze op de locatie wordt aangeboden. Op beide 

locaties van de school dienen de zakken vóór 9.00 te liggen op de hiervoor aangewezen plek. Zakken 

die later worden aangeboden, kunnen niet meer worden meegenomen. 

 

Nieuws van onze gedragsspecialist 

Even voorstellen... de gedragsspecialist: 

Ik ben Marieke van Oudheusden en ik werk nu voor het zevende schooljaar met veel plezier op De 

Gouden Griffel. Ik ben werkzaam in unit 3/4G op de locatie A.M.G. Schmidtlaan. 

 Vorig schooljaar heb ik de opleiding 'Master Educational Needs' succesvol afgerond. Hiermee mag ik  

 

mij specialist gedrag (en diversiteit) noemen.                                     

 

 

Wat doet een gedragsspecialist eigenlijk? 

De taken van een gedragsspecialist kunnen heel divers zijn. Op de Gouden Griffel was er behoefte 
aan een coach voor de leerkrachten en leerlingen op het gebied van gedrag. Dit schooljaar ben ik om 
de week een dag aan het werk als gedragsspecialist. De dag start met een rondje langs de 



leerkrachten om te peilen hoe het in de klassen gaat. Vervolgens staat er een gesprek gepland met 
de Intern Begeleidster (Tamara en Tamara). In de ochtend vinden observaties plaats op aanvraag van 
de leerkrachten en in de middag worden nagesprekken gevoerd met de leerkrachten. Naast het 
coachen van leerkrachten, coach ik ook leerlingen die een hulpvraag hebben op het gebied van 
gedrag. Zo ben ik vorige week gestart met een groepje leerlingen die hun concentratie willen 
verbeteren. Volgende week start daarnaast ook een groepje leerlingen die hulp willen bij het 
aanpakken van hun taken. 

Het is heel mooi dat ik deze rol nu mag vervullen op De Gouden Griffel en wij met elkaar de kinderen 
verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Ook gedrag is een vak! 

 

Belangrijke data 

Dinsdag 3 november:  ontwikkelingsgesprekken 

Woensdag 4 november: Bag2School 

Maandag 30 november: Griffelnieuws 4 

 

 

 

 

Hartelijke groet van het team van de Gouden 

Griffel! 


