
 

Nieuwsbrief van R.K.  Basisschool De Gouden Griffel. 

Jaargang 2019-2020, 30 september 2019, nummer 2. 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Nieuwe leerlingen 

In de maand oktober worden weer veel kinderen 4 jaar. Wij eten van harte welkom: 

 

IKC: Muzaffer Avci en Joël van Lingen in unit 1a  bij juf Kelly  en juf Yvonne.  

 Aiden Scholte en Julian Overtoom in unit 1b bij juf Marcella en juf Monique. 

 Julia Clarijs en Soufiane Lemsidi in unit 1c bij meester Rob en juf Kirstin. 

 Benthe Donders in unit 1d bij juf Mariëlla en juf Shalini 

 

GG:  Olivia Rita Carbonaro in unit 1bG bij juf Daniëlle en juf Romy. 

 Mare Kruithof en Ben Prins in unit 1cG bij meester Rob. 

 

Wij wensen alle kinderen een heel fijne en leerzame tijd bij ons op De Gouden Griffel. 

 

Brengen en afscheid nemen 

U krijgt ‘s morgens de gelegenheid om uw kind(eren) naar de unit te brengen. De leerkracht ontvangt 

uw kind met een hand en heeft oog voor uw kind. Wij vinden het belangrijk dat de aandacht van de 

leerkracht naar uw kind gaat en niet zo zeer naar de ouders. De leerkracht maakt contact met uw 

kind en kan inschatten hoe het met uw kind gaat. “Uw kind wordt gezien”.  

Wij willen u  vragen om alleen met de leerkracht in gesprek te gaan als dit noodzakelijk is. Andere 

zaken kunt u in de klassenagenda kwijt. Wij begrijpen dat het erg gezellig is om even met de 

leerkracht een praatje te houden. Dat vinden wij ook gezellig maar wij hebben ervoor gekozen om dit 

niet te doen zodat wij onze echte aandacht op de kinderen kunnen vestigen. Wij hopen dat u dit 

ondersteunt. 

Voor de zelfstandigheid van de kinderen is het aan te raden om de kinderen op een bepaalde leeftijd 

alleen de school in te laten gaan.  

 

Rapporten inleveren 

Voor de zomervakantie hebben de kinderen hun schoolrapport meegekregen. Wilt u het rapport 

z.s.m. weer mee terug brengen naar school en inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren) 



Ontwikkelingsgesprekken 

De eerste ontwikkelingsgesprekken van dit schooljaar staan gepland op woensdag 30 oktober en 

dinsdag 5 november 2019. Het ontwikkelingsgesprek is een gesprek tussen de ouder(s) en de 

leerkracht. In dit gesprek wordt de ontwikkeling van het kind besproken. 

De inschrijving voor de ontwikkelingsgesprekken via Social Schools kan vanaf woensdag 16 oktober 

tot en met zondag 27 oktober.  

Ouders met drie of meer kinderen (op onze school) en ouders met kinderen op twee locaties kunnen 

voor inschrijven vanaf maandag 7 oktober tot en met vrijdag 11 oktober 2019 12.00 uur. U kunt dit 

doen bij onze administratief medewerkster Rebecca van den Boogert via:  info@degoudengriffel.nl , 

telefonisch of u loopt bij Rebecca langs. Zij is op de volgende tijden aanwezig: 

GG: maandag en dinsdag van 8.15-14.15 uur (010-5114731) 

IKC: woensdag, donderdag en vrijdag van 8.15-14.15 uur. (010-5110097) 

 

Kindgesprek 

Het kindgesprek is een gesprek tussen het kind en de leerkracht en vindt buiten schooltijd plaats. De 

leerkracht bespreekt met het kind hoe hij/zij vindt dat het gaat in de klas. Welke goede en minder 

goede relaties het kind in de klas heeft, wat het kind leuk vindt en wat niet, etc. Het kindgesprek 

duurt 20 minuten.  

Inschrijven voor het kindgesprek v ia Social Schools kan vanaf 1 oktober. 

 

Nieuws van de leerlingenraad 

Op de locatie GG heeft de leerlingenraad vorig jaar een foodfestival georganiseerd. Hier een verslag 

van de leerlingenraad.  
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Nieuws van de ouderraad:  

De ouderraad heeft de 1e vergadering na de zomervakantie weer gehad. De jaarplanning is 

besproken en er zijn gelijk een aantal acties in gang gezet. Het kamp komt er aan! De ouderraad 
regelt voor alle units van beide locaties fruit en komkommers hiervoor: een gezonde snack op een 

gezellig schoolkamp! Daarnaast worden door de OR de verjaardagscadeautjes voor de kinderen 

aangevuld. We hopen dat we ook dit jaar de jarige hier weer mee kunnen verblijden. Ook dit 

schooljaar komt de schoolfotograaf. Dat zal zijn op maandag 7 oktober op de GG en op dinsdag 8 

oktober op het IKC. U zult hierover t.z.t. meer informatie ontvangen. Wat al wel handig is om te 

weten: de achtergrond van de foto is wit. De ouderbijdrage zal dit jaar via automatische incasso 

plaatsvinden. Deze zal plaatsvinden rond de 1e week van oktober. 

 

Biebouder: 

Op het IKC hebben we Inge, de moeder van Vany en Yara, bereid gevonden om de bibliotheek op het 

IKC te onderhouden. Een keer per week kunnen de leerlingen hun boek ruilen in de bibliotheek. Dat 

is op maandagochtend en op donderdagmiddag. Het zou heel fijn zijn als er iemand is die haar wil 

helpen. Dan kunnen we de werkzaamheden verdelen en dat scheelt een hoop tijd. Mocht u dit leuk 

vinden dan kunt u dit aangeven bij Gaby, adjunct direceteur op het IKC.  

Luizen pluizen 
Iedere 1e woensdag na de vakantie is het tijd voor luizen pluizen. Er zijn hier altijd ouders voor nodig. 
Ook vóór en na het schoolkamp wordt er gecontroleerd op luizen. De eerst volgende data waarop we 
uw hulp kunnen gebruiken zijn dus woensdag 25 september, maandag 30 september en woensdag 
30 oktober! 

Om de organisatie voor het luizenpluizen goed te laten verlopen is voor de GG nog een coördinator 
Luizenpluis-ouder nodig. Mocht u hierin interesse hebben, dan kunt u zich aanmelden bij de OR: 
ouderraad@degoudengriffel.nl. 

 
Bag2School 
Binnenkort krijgen de kinderen weer de bekende plastic zak mee naar huis die gebruikt kan worden 
voor de Bag2school actie!  
De bus van Bag2school komt vrijdag 11 oktober  a.s. om ong. 09.00 uur bij het schoolplein van de 
Gouden Griffel.   
De zakken mogen bij de "Kiss & Ride strook" op de stoep neergezet worden.  
Daarna rijden we door naar het schoolplein van het IKC. Er is een parkeerplaats afgezet, zodat daar 
de zakken neergezet kunnen worden, het zal later door ons in de bus geladen worden!  
Indien je aan een zak niet genoeg hebt; de kleding/gordijnen/knuffels/schoenen/tassen/ 
lakens/dekens etc. etc. mogen ook in vuilniszakken aangeboden worden.  
Voor meer informatie kunnen jullie ook altijd op de 
website http://www.bag2school.com/dut/ kijken.  
Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie ons altijd een mail sturen: witdetessa@hotmail.com.   
Met vriendelijke groet,  
De ouderraad. 
 
Kinderboekenweek 
Van 2 oktober t/m 13 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema is "reis mee". Tijdens de 
Kinderboekenweek zijn er verschillende activiteiten: 
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• 2 oktober is de opening van de Kinderboekenweek. De leerkrachten vertellen op een hele 
speciale manier wat ze in deze week gaan voorlezen. Van 2 t/m 11 oktober wordt er iedere 
ochtend van 8.50 tot 9.00 uur (op het IKC) en van 8.35 tot 8.45 uur (op de GG) voorgelezen. 
U brengt uw kind gewoon naar de klas. Daarna mogen ze zelf kiezen in welke klas ze naar een 
verhaal gaan luisteren. De kinderen van unit 1 en 2 mogen kiezen uit de klassen van unit 1 en 
2 en de BSO ruimte. De kinderen van unit 3 en 4 mogen kiezen uit de klassen van unit 3 en 4. 

• De kinderen mogen vanaf 1 oktober boeken meenemen die ze thuis niet meer lezen. Ze 
worden verzameld in de eigen klassen. Op woensdag 2 oktober, na schooltijd, worden de 
boeken te koop aangeboden voor € 1,00  op de boekenmarkt. Iedereen is van harte welkom 
op de boekenmarkt om boeken te kopen. De opbrengst is voor Teachers for Teachers (zie 
bijlage). De boeken die niet verkocht worden, worden aangeboden aan een goed doel. 

• De kinderen leren gedurende de week een liedje en dansje van Kinderen voor Kinderen "Reis 
mee” https://youtu.be/Agy0kqdMBDE  

• 10 oktober is de afsluiting van de Kinderboekenweek. Tijdens de afsluiting is de 
prijsuitreiking van de Gouden Griffel en het Zilveren Penseel. Tot slot dansen en zingen we 
het liedje van Kinderen voor Kinderen "Reis mee". 

 
Schoolfotograaf 
Op maandag 7 oktober a.s. komt de schoolfotograaf op de Gouden Griffel. Om 08.15 uur starten we 

met de fotografie van broertjes/zusjes die op de verschillende locaties zitten (IKC/GG). Deze foto’s 

worden gemaakt in de gymzaal, daar kunnen de kinderen zich melden. 

Broertjes en zusjes die op dezelfde locatie op school zitten, gaan later die dag op de foto. 

De kinderen worden gefotografeerd tegen een witte achtergrond, houd hier rekening mee qua 

kledingkeuze. 

Op dinsdag 8 oktober worden de kinderen op het IKC gefotografeerd. Daar starten we om 08.45 uur 

met de portret- en groepsfotografie. Broertjes en zusjes gaan daarna op de foto. 

Later die week krijgen alle kinderen een kaartje van de fotograaf mee naar huis met een unieke code. 

Met deze code krijgt u toegang tot de online omgeving waar u de foto’s van uw kind kunt bekijken en 

bestellen. Let op: het kaartje met de code wordt slechts eenmalig verstrekt. 

 
 
Kindercoach 

 
 
Mijn naam is Jacqueline Wielens en ik werk sinds 2008 op de Gouden 
Griffel, waar ik al snel de functie kindercoach kreeg. En dat vind ik 
geweldig om te doen, vooral omdat ik zo op meerdere terreinen 
kinderen, hun ouders en leerkrachten kan bereiken. Zowel op het 
gebied van leren, gedrag, sociaal emotioneel en opvoeding kan ik 
mijn expertise inzetten. 
Kindercoaching is oplossings- en toekomstgericht. Om aan een 
oplossing te kunnen werken is het belangrijk dat de (hulp)vraag 
duidelijk is en dat het kind de eigenaar is van de hulpvraag. Geen 

hulpvraag is geen coaching heb ik al snel geleerd in mijn opleiding(en) en zeker ook door ervaring. 
Soms is de hulpvraag nog niet helemaal duidelijk, dat kan, het moet het wel duidelijk zijn dat de ‘last’ 
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bij het kind ligt, want dan is er ook de motivatie (en noodzaak) om te veranderen. We gaan in 
principe niet op zoek naar de waarom vraag of het vinden van een diagnose, wel zoeken we 
oplossingen. Soms zijn deze relatief eenvoudig en soms is dit een heuse zoektocht. Coaching kan 
individueel of een klein groepje zijn en zal onder schooltijd plaats vinden. 
Mogelijke vragen van kinderen kunnen zijn: 

• ik wil meer durven,  

• leren nee zeggen, 

• ik word zo snel boos,  

• ik durf geen fouten te maken,  

• ik pieker veel en kan daardoor niet slapen, 

• ik moet zo snel huilen als ik verlies (of andere tegenslagen),  

• ik word zo snel moe in de klas (overprikkeling), 

• ik word buitengesloten, hoe kan ik vrienden maken, 

• ik heb altijd zo’n druk hoofd  

• en nog véél meer vragen. 
 

Als het duidelijk is geworden dat hulp van een kindercoach nodig is, dan kan de 
aanmeldingsprocedure van start gaan. De stappen in het kort zijn dan; 

• In gesprek gaan met de leerkracht(en) over uw zorgen, of leerkracht nodigt ouders uit om de 
zorgen van school met de ouders te bespreken. 

• Vervolgens legt de leerkracht de vraag neer bij de intern begeleider en bij mij. 

• Indien er plek is krijgen de ouders een uitnodiging van mij voor een gesprek. Vooraf aan dit 
gesprek vraag ik u een vragenlijst in te vullen en terug te sturen. 

• In het gesprek zullen we bespreken waar de hulpvraag ligt, wat er wenselijk is en hoe we dit 
gaan invullen. Ondersteuning vanuit huis is noodzakelijk om tot verandering te komen. 

Hierna zal de coaching van start gaan. 

• Na een aantal keren zullen ouders wederom worden uitgenodigd om te bespreken hoe het 
gaat thuis en op school. 

Mochten er nog vragen zijn, weet je welkom. Ik werk op maandag op de Gouden Griffel en op 
dinsdag op het IKC. Mijn mailadres is jwielens@degoudengriffel.nl 
 
 
 
Kijkochtenden nieuwe stijl 

Dit schooljaar heeft de kijkochtend een nieuwe vorm: u kunt, vanaf dat de deur opengaat, samen 

met uw kind(eren) de klassen in om daar een kijkje te nemen. De kinderen kunnen zelf iets vertellen 

over hun klas. Op deze manier kunnen ook broertjes en zusjes onder begeleiding van hun  

ouder(s)/verzorger(s) bij elkaar in de klas kijken. 

De kijkochtend in oktober vindt voor de GG plaats op woensdag 9 oktober van 8.20-8.45 uur.  

De kijkochtend in oktober vindt voor het IKC plaats op woensdag 16 oktober van 8.30-8.55 uur. 

Als de bel gaat, verwachten wij dat de kinderen z.s.m. naar de klas komen. 

Kinderen waarvan geen ouder(s)/verzorger(s) meekomen naar de kijkochtend starten en blijven in 

hun eigen klas. 

 

Leraar tekort 

In de bijlage bij dit Griffelnieuws treft u een brief aan van de Laurentius Stichting aangaande het 

grote leraar tekort. 
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Studiedag 28 oktober 

Maandag 28 oktober (de dag na de herfstvakantie) zijn de kinderen vrij. Het team heeft op deze dag 

een studiedag die in het teken zal staan van Eigenaarschap, Snappet, Sociaal emotionele 

ontwikkeling, ICT-vaardigheid en ouderbetrokkenheid.  

 

Belangrijke data 

Woensdag 2 oktober:  Boekenmarkt 

Donderdag 3 oktober:  Unit 2 gaat op schoolkamp 

Zaterdag 5 oktober:  Dag van de leraar 

Maandag 7 oktober:  Schoolfotograaf op GG 

Dinsdag 8 oktober:  Schoolfotograaf op IKC 

Woensdag 9 oktober:  Kijkochtend GG 

Vrijdag 11 oktober:Bag2school 

Woensdag 16 oktober:  Kijkochtend IKC 

Vrijdag 18 oktober:  Om 12.00 uur start de herfstvakantie voor de GG 

    Om 12.15 uur start de herfstvakantie voor het IKC 

Maandag 28 oktober:  Studiedag, de kinderen zijn vrijdag 

Dinsdag 29 oktober:  Start tweede Jeelo project “Inrichten van je eigen omgeving” 

  

 

 

 

Bijlagen 

Brief leraar tekort 

Peutergym en peuterdans 

Kinderyoga 

Week van de opvoeding 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijk groet van het team 

van De Gouden Griffel! 


