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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

We gaan weer naar school!  

Na vijf weken thuisonderwijs gaat de school op maandag 8 februari weer open. We wachten de 

persconferentie van dinsdag 2 februari en de update van de Laurentius Stichting af en zullen u zo 

spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de genomen maatregelen voor onze school. 

 

Wij zijn er trots op hoe wij ons thuisonderwijs hebben kunnen geven. Het was voor u en de kinderen, 
en ook voor ons, een heftige periode. Gelukkig waren alle kinderen in beeld en hebben wij zo goed 
mogelijk geprobeerd les te geven en het contact met de kinderen te onderhouden. Wij zijn ook heel 
blij met onze collega’s die de noodopvang hebben gedraaid.  
 
Binnenkort ontvangt u van ons een evaluatie (middels Forms) om ons thuisonderwijs te evalueren. 
Hoe is het gegaan? Wat ging goed? Wat kan anders? Wat kan beter?  
Wij hopen dat u deze evaluatie allemaal invult zodat wij onze kwaliteitskaart “thuisonderwijs” 
kunnen aanpassen.  
 
Vrijdag 5 februari 
Aanstaande vrijdag zullen de leerkrachten zich voorbereiden op het geven van het onderwijs op 
school. Dit betekent dat de kinderen op deze dag geen online les krijgen. De leerkracht zal met u en 
de kinderen bespreken wat de kinderen op deze vrijdag wel kunnen doen zonder hulp van de 
leerkracht. 
 
Vrijdag 12 februari 
Als de maatregelen het toelaten mogen de kinderen op vrijdag 12 februari verkleed naar school 
komen. We zullen er dan een gezellige ochtend van maken met elkaar. Iedereen blijft in zijn eigen 
klas, er wordt niet gehost maar er worden wel gezellige activiteiten met elkaar gedaan. Verder 
informatie volgt. 
 
Rapporten 
Volgens onze jaarplanning zouden de kinderen op donderdag 18 februari hun rapport krijgen. 
Wij hebben besloten het rapport pas op vrijdag 5 maart (na de voorjaarsvakantie) mee te geven. Op 
deze manier krijgen de leerkrachten de komende twee weken nog even de gelegenheid om de 
rapporten eventueel aan te passen. 
Dit betekent ook dat de ontwikkelingsgesprekken voor een deel verplaatst worden. 



Wij hebben twee data: woensdag 10 maart en donderdag 18 maart. U hoort z.s.m. wanneer en hoe u 
een afspraak kunt maken voor het ontwikkelingsgesprek in Teams. 
 
U zult begrijpen dat de rapporten wellicht niet het beeld geven van uw kind(eren) dan wanneer zij 
gewoon les op school zouden hebben gehad. Onze leerkrachten vinden het best lastig om een juist 
rapport te maken in deze tijd. Wij zullen bij het rapport een brief doen met daarin hoe het rapport 
tot stand is gekomen. 
 
Nieuwe leerlingen in de maand februari 
In februari komen de volgende kinderen naar school omdat zij 4 jaar worden: 
In unit 1aG bij meester Rob en juf Mandy starten Mac Ladage, Kira Addink, Kobe Huang en Mick 
Schilder. 
In unit 1bG bij juf Romy en juf Danielle start Daniel Tja. 
In unit 1a bij juf Kelly en juf Yvonne start Willemijn Zwart. 
In unit 1c bij juf Marloes en juf Mariëlla starten Vyda Jee en Lize Michels. 
In unit 1d bij juf Miranda starten Philippa Nolet, Jantien Zwart en Bobbi Waardenburg. 
 
Wij wensen Mac, Kira, Kobe, Mick, Daniel, Willemijn, Vyda, Lize, Philippa, Jantien en Bobbi een heel 
fijne en leerzame tijd bij ons op De Gouden Griffel. 
 
Start instroomgroep IKC 
Maandag 1 maart starten wij een instroomgroep op het IKC. De kleutergroepen op het IKC zitten vol! 
De instroomgroep met 4-jarigen zal komen op het plein van onze BSO. De instroomgroep wordt niet 
zo heel groot. Na de zomervakantie krijgt ook deze groep zijn eigen lokaal. 
Maandag 1 maart start juf Marcella weer in unit 1b. Juf Mirjam zal op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag de instroomgroep draaien en op woensdag zal juf Mariëlla dit doen. 
Op donderdag en vrijdag staat juf Mirjam tot 1 maart in unit 2c naast juf Susan. Vanaf 4 maart staat 
juf Ingrid op donderdag en vrijdag naast juf Susan. 
 
 
Nieuws van onze taalspecialisten 
Lezen tijdens de lockdown. 
We zitten met zijn allen alweer een tijdje thuis. Zowel voor de kinderen als voor de ouders is het 
thuisonderwijs een uitdaging. Maar wat doen jullie het goed! Het lezen is en blijft erg belangrijk, 
zeker tijdens een lockdown. Wist u dat de bibliotheek misschien fysiek dicht is, maar dat u nog steeds 
boeken kunt lenen? En dat een lidmaatschap voor kinderen onder de 18 jaar gratis is? Wanneer u 
inlogt op de site van Bibliotheek Oostland, kunt u boeken reserveren, die u vervolgens kunt ophalen 
bij de bibliotheek. Er is zelfs een mogelijkheid om de boeken thuis te laten bezorgen.  

Wist u dat lezen en voorgelezen worden hartstikke gezond is? Op de eerste plaats werkt lezen vooral 
erg ontspannen. Het geeft uw kind een kijkje in een compleet andere wereld. Spannend, 
avontuurlijk, vrolijk en vol fantasie! Het lezen van boeken stimuleert de verbeeldingskracht en dat 
zorgt ervoor dat uw kind helemaal weg kan dromen bij een verhaal.  

Daarnaast is lezen de beste manier voor het vergroten van de woordenschat en het stimuleren van 
de algehele taalontwikkeling.  

Ook voor de sociale ontwikkeling is lezen belangrijk; tijdens het lezen krijg je inzicht in de 
verschillende karakters van de personen in de boeken. Uw kind leert zich in te leven in de 
personages.  



Kortom, het stimuleren van lezen van een boek heeft een positief effect op ieder kind.  

Tot slot nog twee tips: - Onderstaande website kan u en uw kind helpen bij het zoeken naar een leuk 
en geschikt boek. https://www.boekenzoeker.be/ - In de bijlage van dit Griffelnieuws vindt u een 
leesbingo om uw kind te stimuleren elke dag 15 minuten te lezen.  

Veel leesplezier! 

Vakantierooster 2021-2022 
Hieronder ziet u het vakantierooster en de studiedagen voor het schooljaar 2021-2022. 
Noteert u deze alvast in de agenda. 

Onze studiedagen zijn voor of na een vakantie.  

Start schooljaar 2021-2022: maandag 30-08-2021 

Herfstvakantie:   maandag 18-10-2021 t/m maandag 25-10-2021   

Kerstvakantie:   vrijdag 24-12-2021 t/m vrijdag 07-01-2022    

Voorjaarsvakantie:  vrijdag 25-02-2022 t/m vrijdag 04-03-2022    

Pasen:    donderdag 14-04-2022 t/m maandag 18-04-2022   

Meivakantie:   maandag 25-04-2022 t/m vrijdag 06-05-2022   

Hemelvaart:   woensdag 25-05-2022 t/m vrijdag 27-05-2022   

Pinksteren:   vrijdag 03-06-2022 t/m maandag 06-06-2022   

Zomervakantie:   vrijdag 08-07-2022 t/m vrijdag 19-08-2022.          

Studiedagen 

Maandag 25 oktober 2021 

Vrijdag 25 februari 2022 

Donderdag 14 april 2022 

Woensdag 25 mei 2022 

Vrijdag 3 juni 2022 

Vrijdag 8 juli 2022 

Vrijdag 24 december 2021 zijn de kinderen en het team vrij. 

 

 

Belangrijke data 

05 februari: Geen online les 

08 februari: We gaan weer naar school! 

12 februari: Verkleed naar school als het mag en kan 

19 februari: Start van de voorjaarsvakantie 

01 maart: We gaan weer naar school 

  Griffelnieuws 7 verschijnt 

05 maart: De kinderen krijgen hun rapport mee 

10 maart: Ontwikkelingsgesprekken 

18 maart: Ontwikkelingsgesprekken 

 

 

Hartelijke groet van het team van De Gouden Griffel! 


