
 

Nieuwsbrief van R.K.  Basisschool De Gouden Griffel. 

Jaargang 2019-2020, 6 juli 2020. 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Dit is het laatste Griffelnieuws van dit bijzondere schooljaar! 

Wat is er een hoop gebeurd dit schooljaar. Na een goede start in september, geweldige 

schoolkampen en een leuke Kinderboekenweek zijn wij overgegaan in de periode naar het 

Sinterklaasfeest met aansluitend de feestelijke Kerstdagen. Tot dusver liep het allemaal zoals wij 

hadden verwacht. Ook het nieuwe jaar startte op een normale manier met een toetsperiode, de 

rapporten, het Carnavalsfeest en de voorjaarsvakantie. Maar daarna….kregen wij te maken met het 

Covid-19 virus. Wat was het bizar om ineens allemaal thuis te moeten blijven en de kinderen 

thuisonderwijs te geven. Wat hebben we deze periode goed samengewerkt. Wij zijn trots op alle 

kinderen, ouders en verzorgers en niet te vergeten op al onze collega’s!  

Vanaf 11 mei mocht de school gedeeltelijk open en op 8 juni was het zover dat alle kinderen weer 

tegelijk naar school mochten. Dat was wel even wennen: het leek net het begin van een nieuw 

schooljaar. Gelukkig wende ook dit weer snel en nu is het schooljaar bijna afgelopen. Dinsdag 30 juni 

zijn de kinderen in hun nieuwe klas gaan wennen en hebben zij kunnen zien met wie zij volgend 

schooljaar in de klas zitten. 

Woensdag 8 juli vinden de optionele tien minuten gesprekken plaats en op vrijdag 10 juli krijgen de 

kinderen hun rapport mee naar huis.  

De afscheidsavond voor de kinderen van unit 4 ziet er dit jaar anders uit dan normaal. Omdat alle 

ouders op anderhalve meter afstand van elkaar moet zitten, vindt de afscheidsavond op twee 

avonden plaats. Op deze manier kunnen de kinderen toch optreden en kunnen alle ouders van de 

kinderen van groep 8 de musical bijwonen. 

Volgende week donderdag is de laatste schooldag. Vrijdag is voor de collega’s een afsluitingsdag en 

blikken wij met het team nog een keer terug en kijken vooral vooruit naar het nieuwe schooljaar 

2020-2021. Daarna kan er genoten worden van de zomervakantie. Ook de zomervakantie zal er dit 

jaar anders uitzien. Hoe en wat wij mogen verwachten van het nieuwe schooljaar, is nu nog niet te 

zeggen. Het is ook nog niet zeker of we wel of niet op schoolkamp zullen gaan, of de kijkochtenden 

straks weer kunnen. Wel zijn we van plan om na de zomervakanties het weer mogelijk te maken dat 

de kinderen kunnen trakteren als zij jarig zijn. Na de zomervakantie kijken we verder wat wel en wat 

niet mogelijk is. 

Dank u wel voor het vertrouwen van het afgelopen schooljaar! Een groot applaus voor iedereen! 

 



Babynieuws 

Er waren eens twee meesters op de Gouden Griffel: meester Rob en meester Mark. Allebei zouden 

zij rond 17 juli vader worden. Rob van zijn tweede kind en Mark van zijn eerste kind. Beide collega’s 

vertelden ons dat zij een zoon zouden krijgen. Afgelopen donderdag, je zou bijna denken dat het is 

afgesproken, begonnen bij beide moeders de eerste tekenen van een komende bevalling zich aan te 

kondigen. Wat spannend voor hen maar ook voor ons! Eindelijk kregen wij zondagavond 5 juli te 

horen dat Tom, de zoon van Rob om 19.45 uur was geboren. 

 

 

 

 

 

Tom 

 

Vandaag, maandag 6 juli kregen wij te horen dat om 12.12 uur de zoon van Mark is geboren: Noah! 

 

 

 

 

 

 

 

Noah 

 

Wij feliciteren Rob en Irene met hun zoon Tom en Emma met haar broertje. 

En wij feliciteren Mark en Maxime met hun zoon Noah! 

Heel veel geluk met elkaar. 

 

 

Gouden Gesprekken 

In de tweede en de derde schoolweek van het nieuwe schooljaar vinden de Gouden Gesprekken 

plaats. De ouders van groep 3 t/m 8 worden uitgenodigd voor een Gouden Gesprek. Doel van het 

gesprek is: kennismaking; een mooie basis voor een goede samenwerking tussen de 

ouder(s)/verzorger(s), de leerkracht(en) en het kind. We willen graag van u weten wat uw kind nodig 

heeft voor een succesvol schooljaar. 

In het Griffelnieuws van maandag 31 augustus leest u hier meer over. 

 

Nieuws van de ouderraad 

Avond4daagse Yes! De Avond4daagse gaat toch door! Je start vanuit huis, maakt je eigen routes via 

de app en ontvangt een medaille. Doe jij ook mee? 

Je kunt de vier dagen lopen in de periode tussen 1 juni en 31 augustus 2020, maar tussen de eerste 

en vierde dag mogen maximaal twee weken zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven… Je 

hoeft niet alleen ’s avonds of doordeweeks te lopen. Ook overdag of in het weekend kun je op pad! 

De kosten zijn 5 euro per deelnemer. Meer info is te vinden via  

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition


Verkeersveiligheid rondom de Gouden Griffel. Het oversteekpunt bij de Gouden Griffel aan de kant 
van de Stationssingel is al een tijd onderwerp van gesprek. Veel passerende automobilisten houden 
zich niet aan de snelheidslimiet van 30 km/u wanneer zij het zebrapad naderen en passeren. De 
school is al langere tijd in gesprek met de gemeente; als resultaat hangt er nu een aantal maanden 
een snelheidsmeter. Het gewenste effect blijft echter uit. De gemeente heeft bij de school 
aangegeven dat zij niet voornemens zijn om verdere maatregelen te treffen. Zij verwachten dat de 
verkeersdrukte op de Stationssingel zal afnemen wanneer de ontwikkeling van de Gouden Buurten 
geheel voltooid is. De verwachting is echter dat dit nog twee jaar zal duren. Een logische en 
effectieve oplossing als een extra drempel ziet de gemeente momenteel niet als mogelijkheid. 

Omdat de gesprekken tussen school en de gemeente niet verder lijken te komen, willen we jullie 
graag wijzen op de mogelijkheid om als inwoner van Lansingerland melding te maken van onveilige 
verkeerssituaties. Dit kan eenvoudig in vier stappen via https://buitenoporde.lansingerland.nl/locatie 

Hopelijk kunnen we door een grote hoeveelheid signalen te geven aan de gemeente duidelijk maken 
dat de veiligheid rond het oversteekpunt bij school prioriteit moet krijgen. 

Besteding ouderbijdrage  
Door het uitbreken van de coronacrisis heeft de Ouderraad niet alle activiteiten kunnen uitvoeren die 
normaal op het programma staan. Denk hierbij aan het carnavalsfeest, activiteiten rond Pasen en de 
avond4daagse. Graag willen wij jullie informeren welke uitgaven hiervoor in de plaats zijn gekomen. 

- De opvoering van de musical door groep acht loopt dit jaar anders dan normaal. Door de 1,5-meter 
regel heeft de school een restrictie moeten leggen op het aantal familieleden dat kan komen kijken. 
Er is gekozen om de opvoering te laten filmen, zodat deze later teruggekeken kan worden door opa’s, 
oma’s, broers, zussen en andere belangstellenden. 

- Daarnaast zijn we heel blij om te kunnen melden dat er tegemoet gekomen gaat worden aan een 
langlopende wens van veel leerlingen en docenten op school: de schoolpleinen worden verder 
ingericht! Na goed overleg met de leerlingenraden, de bewegingscoach en docenten van school zijn 
er een aantal leuke en mooie objecten gekozen die een plek gaan krijgen op de pleinen. Bij de keuze 
is uitgegaan van activeren en samen spelen. Ook is er rekening gehouden met de verschillende 
leeftijden van de kinderen. In de zomervakantie wordt een start gemaakt met de realisatie van de 
eerste dingen. Hoe het er precies uit gaat zien, blijft nog even een verrassing! 

Inschrijven van broertjes en zusjes 

Wij maken u er nogmaals op attent dat het belangrijk is om broertjes en zusjes op tijd in te schrijven. 

Wanneer uw eerste kind staat ingeschreven, betekent dit niet dat uw andere kind(eren) automatisch 

ook ingeschreven staan. Doet u dit op tijd, graag voor het kind twee jaar is. U kunt een 

inschrijfformulier ophalen bij Rebecca van den Boogert (administratie) of bij Ton van der Kuil 

(conciërge).  

 

Nieuwe leden Medezeggenschapsraad gezocht voor schooljaar 2020-2021! 
Beste ouders, 
Wij zijn op zoek naar 2 enthousiaste ouders die de Medezeggenschapsraad vanaf komend 
schooljaar willen komen versterken. De belangrijkste taak van de MR is het bespreken van schoolse 
zaken en het uitbrengen van advies aan het schoolbestuur over voorgenomen besluiten. Dit is de 
mogelijkheid om te helpen bouwen en vormgeven aan een topplek voor je kind(eren). De MR dient 
als klankbord voor de school en luisterend oor voor de ouders.  



De MR bestaat uit acht leden; vier ouders en vier personeelsleden. De termijn van twee van de 
ouders is afgelopen waardoor we op zoek zijn naar 2 nieuwe leden. 
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en daarbij is de directeur van de school aanwezig. De 
ouders in de MR zijn gekozen en vertegenwoordigen alle ouders van de leerlingen van de Gouden 
Griffel en het IKC gedurende een periode van 3 jaar. Voor nieuwe MR leden is het volgen van een 
introductiecursus van 1 avond gewenst. 
Wanneer u interesse heeft in de MR, kunt u dit voor 17 juli 2020 melden bij Yvonne van der Heijden 
via goudengriffel@laurentiusstichting.nl  Om tot een evenredige vertegenwoordiging onder de 
ouders van de twee locaties te komen roepen we met name ouders van de IKC locatie op zich aan te 
melden. Bij meerdere aanmeldingen zal er een verkiezing worden gehouden waarbij ouders kunnen 
stemmen. 
Vriendelijke groet, 
MR Gouden Griffel 
 

Informatieavond 2020-2021 

Zoals gebruikelijk zullen wij ook aan het begin van het nieuwe schooljaar een informatieavond 

houden in de klassen. Deze avond vindt plaats op donderdag 3 september. Tijdens deze avond zullen 

de leerkrachten vertellen wat er het schooljaar op het programma staat en zullen zij andere 

klasseninformatie met u delen.  

Voor de ouders van unit 4 staat deze informatieavond geheel in het teken van het Voortgezet 

Onderwijs. Zet u donderdag 3 september alvast in uw agenda. 

 

Wij wensen u een heel fijne en zonnige zomervakantie toe en hopen u op 31 augustus weer te 

ontmoeten. 

 

 

 

Vriendelijke groet van het gehele team!!! 


