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Zes weken zomervakantie zijn omgevlogen. Wij hopen dat u allemaal van een heerlijke vakantie hebt 

kunnen genieten. 

Onze collega’s hebben er voor gezorgd dat alle leerlingen vandaag in een gezellig en overzichtelijk 

lokaal konden starten. 

 

Op zo’n eerste schooldag maakt de leerkracht weer nieuwe klassenafspraken met de leerlingen en 

worden “oude” schoolafspraken weer even opgefrist.  

 

Graag willen wij u ook weer even herinneren aan onze schoolafspraken: 

 Wij starten ’s morgens graag op tijd (8.30 uur GG en 8.45 uur IKC)  

 U meldt uw kind ziek of absent vóór 8.15 uur via Digiduif  

 De kinderen gaan zelfstandig de klas in, er is geen gelegenheid voor een gesprek met de 

leerkracht bij de deur 

 U maakt gebruik van de klassenagenda als u iets belangrijks aan de leerkracht wilt doorgeven 

 De jassen worden in de luizencapes gehangen (aanschaf € 11,00 bij de directie)  

 Honden zijn niet toegestaan in de school en moeten op het plein aan de lijn worden 

gehouden 

 

Nieuwe  collega’s 

Wij heten aan aantal nieuwe collega’s van harte welkom.  

Aukje Keilholz is de nieuwe adjunct-directeur op de GG. Verderop in dit Griffelnieuws stelt zij zich aan 

u voor. 

Wij wensen Aukje, Miranda (1aG), Tessa (1bG), Manon (1bG) Misha (2bG), Shalini (1b), Kim (2b), 

Sonja (3a), Linsey (4a en 4b), Kevin (gymleerkracht), Mandy (onderwijsassistent), Michael 

(onderwijsassistent) en Daniëlle (onderwijsassistent) een heel fijne tijd op De Gouden Griffel.  

 

Informatieavond 

De jaarlijkse informatieavond is op donderdagavond 6 september.  

De informatieavond heeft dit schooljaar een ander karakter dan voorgaande jaren. Wij hebben 

ervoor gekozen om de informatieavond op één locatie te houden, namelijk op het IKC. 



U kunt dit jaar kiezen uit een divers aanbod  van informatie. U hoeft zich niet aan te melden voor de 

bijeenkomst en kunt ter plekke een keus maken. Er kunnen ongeveer 30 ouders tegelijk bij één van 

de workshops terecht. 

 

Er zijn twee rondes: 1e ronde van 19.30-20.00 uur 

                       2e ronde van 20.15-20.45 uur 

 

  lokaal  workshop  Leerkrachten  

1  1A  werken en spelen in hoeken  Mariëlla, Kristina en Manon  

2  1B  Jeelo onderbouw (unit 1 en 2)  Marloes, Miranda en Laura  

3  1C  uitleg werkzaamheden intern begeleiders  Tamara, Tamara   

4  1D  algemene info unit 1  Yvonne S, Kelly, Tessa en Shalini  

5  2A  Snappet groep 4  Chantal en Gaby 

6  2B  aanvankelijk lezen/ methode actief leren 
lezen  

Mirjam en Joyce  

7  2C  algemene info unit 2  Claire, Kim en Mischa  

8  3A  schrijven en motorische ontwikkeling  Heidi en Lisa W  

9  3B  Algemene info unit 3  Marieke, Rob en Lennart  
10  3C  Jeelo bovenbouw (unit 3 en 4)  Anouk en Sandra  

11  3D  Snappet bovenbouw (unit 3 en 4)  Ingrid en Linda  

12  4A  algemene info unit 4  Margriet, Jelle   

13  4B  BSO (uitleg VSO, TSO, BSO, Joyus en 
arrangementen)  

Jacqueline J en Jack  

14  4C  overgang naar VO   Lisa H en docent VO  

15  gymzaal  gymles  Kevin 

16  Ruimte voor 
het podium  

Uitleg werkzaamheden kindercoach  Jacqueline W  

 

 

 
Even voorstellen 
 

 
 
 
Vandaag ben ik gestart als adjunct-directeur op De Gouden Griffel en via deze weg wil ik mij graag 
aan u voorstellen. Mijn naam is Aukje Keilholz. Ik ben 42 jaar en woon samen met mijn vriend in 
Voorburg. In mijn vrije tijd houd ik van hockeyen, fietsen, zwemmen en lezen.    
De afgelopen 20 jaar ben ik werkzaam geweest op verschillende scholen van de 
Laurentiusstichting. Ik ben begonnen als leerkracht op het speciaal basisonderwijs en na enkele jaren 



ben ik intern begeleider geworden. Dat heb ik eerst op de Laurentiusschool voor SBO gedaan en 
daarna 7 jaar op de Mariaschool in Den Hoorn. Daar heb ik ook vanuit mijn rol als IB’er ook in het 
managementteam gezeten.   
De komende periode zal vooral in het teken staan van kennismaking, het beter leren kennen van de 
leerkrachten, de kinderen en de ouders. Vanmorgen heb ik me aan alle kinderen op de locatie 
voorgesteld. Ik zal in de ochtenden bij de hoofdingang staan om u te verwelkomen. Als  ik u gemist 
heb, stap dan gerust even op mij af om alsnog kennis te maken.  
Ik vind het belangrijk om betrokken en zichtbaar te zijn. Ik hoop dat u dat als ouder snel zult merken. 
Weet dat mijn deur voor u open staat als u vragen of opmerkingen hebt of ie ts anders kwijt wilt. Ik 
werk op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.   
Ik heb vertrouwen in een goede samenwerking en dat we er samen alles aan doen om uw kind een 
mooie schooltijd te geven!  
Hartelijke groet, 
Aukje Keilholz. 

 
 

Nieuwe leerlingen 

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

In het Griffelnieuws van september zullen wij alle namen van onze nieuwe leerlingen vermelden.  

 
Gym lessen groep 3 t/m 8 

Wij hebben een nieuwe vakleerkracht gymnastiek. Zijn naam is Kevin de Geus.  

Kevin zal alle gymlessen voor onze school verzorgen. 

Hieronder ziet u het gymrooster voor dit schooljaar. 

 

Gymrooster vanaf 27 augustus 2018 

Dag 
 

Unit Tijd Leerkracht 

Maandag 3a  10.15-11.00 uur Kevin 

 3b  11.00-11.45 uur Kevin 
 3c 11.45-12.30 uur Kevin 

 4a 13.00-13.45 uur Kevin 

 4c 13.45-14.30 uur Kevin 
    

Dinsdag  4b 8.45-9.30 uur Kevin 
  4a 9.30-10.15 uur Kevin 

 2a  10.15-11.00 uur Kevin 
 2b  11.00-11.45 uur Kevin 

 2c 11.45-12.30 uur Kevin 

 3d 13.00 – 13.45 Kevin 
 3a 13.45 – 14.30 Kevin 

    
Woensdag 2/3G 8.30-9.30 uur Kevin 

 3aG 9.30-10.30 uur Kevin 
 2bG 10.30 – 11.30 uur Kevin 

 4b  11.30-12.15 uur Kevin 

    
Donderdag 2a 8.45-9.30 uur Kevin 



 2b 9.30-10.15 uur  Kevin 

 2c 10.15-11.00 uur Kevin 
 3d 11.00-11.45 uur Kevin 

 3b 11.45-12.30 uur Kevin 
 3c 13.00-13.45 uur Kevin 

 4aG 13.45-14.30 uur Kevin 
  14.30-14.45 uur Jelle 

    

Vrijdag 2aG 8.30-9.30 uur Kevin 
 3bG 9.30-10.30 uur Kevin 

 4bG 10.30 -11.30 uur Kevin 
 4c 11.30-12.15 uur Kevin 

 

De kinderen van unit 2/3G starten woensdag bij de gym en moeten daar door de ouders worden 

gebracht. Zij lopen met de juf mee terug naar school. De kinderen van 2bG lopen op woensdag 

met de juf naar de gym en mogen om 11.45 uur worden opgehaald bij het IKC. De kinderen 

die niet zijn opgehaald om 11.45 uur lopen met de juf mee terug naar school. De kinderen 

van 2aG starten op vrijdag bij de gym en moeten daar door de ouders worden gebracht. Zij 

lopen met de juf terug naar school.  

 

Stichting Jarige Job 

Vorig schooljaar hebben wij besloten om m.i.v. dit schooljaar de Stichting Jarige Job te steunen. 

Er zijn 61.000 kinderen in Nederland die hun verjaardag niet kunnen vieren vanwege geldgebrek.  

Wij willen u daarom vragen om geen traktaties voor de leerkrachten mee te geven naar school maar 

een bedrag in een envelop te doneren voor de Stichting Jarige Job. U stopt het geld in een envelop 

en deze geeft u aan de leerkracht. De leerkracht zorgt ervoor dat het geld bij de  directie komt. De 

directie maakt het geld over naar de Stichting Jarige Job die er verjaardag dozen voor samenstellen.  

Onze  jarige leerlingen mogen natuurlijk wel met hun verjaardagskaart langs de klassen gaan en alle 

leerkrachten schrijven iets op de verjaardagskaart. 

Vrijdag 24 augustus had het team een teambijeenkomst met aansluitend een teamuitje.  

Het team heeft zich deze middag ingezet voor de Stichting Jarige Job. Wij hebben met elkaar 

(onderwijs en kinderopvang) 360 verjaardag dozen ingepakt. Een hele klus die wij met elkaar hebben 

geklaard. Er was een groot gevoel van saamhorigheid dat extra groot was omdat wij ons hebben 

ingezet voor een goed doel! 

Dank jullie wel, toppers van De Gouden Griffel!!!! 

 

 



 

 

Staking op 12 september 

Zoals u waarschijnlijk in het nieuws hebt gehoord gaat het onderwijs in de  provincie Zuid-Holland op 

woensdag 12 september staken. Ook de collega’s van De Gouden Griffel hebben aangegeven aan 

deze staking mee te doen. Er zijn al een aantal stappen gezet maar nog lang niet genoeg. Het grote 

lerarentekort is een groot probleem. Wij hopen dat wij op uw steun en begrip kunnen rekenen. 

U kunt bij uw BSO vragen of zij op deze dag uw kind(eren) kunnen opvangen indien dit nodig is.  

De kinderen van unit 4aG en 4bG gaan gewoon op woensdag 12 september op schoolkamp.  

 

Gevonden voorwerpen 

Er zijn een heleboel gevonden voorwerpen op beide locaties. Prachtige jassen, T-shirts etc. 

Informeert u even bij de adjuncten waar de gevonden voorwerpen zijn. Vrijdag 31 augustus is de 

laatste dag dat dit mogelijk is. Daarna gaan de spullen naar een goed doel. 

 

Gouden Gesprekken 

Dinsdag 11 september en donderdag 14 september vinden de Gouden Gesprekken plaats. U 

ontvangt vooraf een vragenlijst die u over uw kind invult. U heeft een 10 minuten gesprek met de 

leerkracht waarin u vertelt wat uw kind nodig heeft en hoe wij ervoor kunnen zorgen dat wij een 

goed schooljaar tegemoet gaan. 

Voor sommige groepen zullen de Gouden Gesprekken op een andere dag worden gehouden. U hoort 

dit dan z.s.m. van de leerkracht. 

De leerkrachten hangen een inschrijflijst met de data bij de klas zodat u zelf kunt inschrijven. 

Wanneer u zelf niet inschrijft, schrijft de leerkracht u in en rekenen wij op uw komst 

 

 



Belangrijke data 

Woensdag 29 augustus:  Hoofdluiscontrole 

Woensdag 3 september:  Unit 4 van het IKC gaat op schoolkamp 

Donderdag 6 september:  Informatieavond op het IKC van 19.30-20.45 uur 

Maandag 10 september:  Wij starten met het eerste Jeelo project 

Dinsdag 11 september:   Gouden Gesprekken 

Woensdag 12 september:  Staking, de school is gesloten 

     Unit 4 van de GG gaat op schoolkamp 

Donderdag 13 september:  Gouden Gesprekken 

Dinsdag 18 september:   Unit 1 van beide locatie hebben schoolkamp 

Woensdag 19 september:  Unit 3 van beide locaties gaat op schoolkamp 

Donderdag 20 september:  Unit 2 van beide locaties hebben schoolkamp 

Maandag 24 september:  Griffelnieuws 2 verschijnt 

 

 

 

Hartelijke groet van het team van De Gouden 

Griffel! 


