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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De kop is eraf, het nieuwe schooljaar is gestart. Wij hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van 

een fijne vakantie.  

De klassen zien er weer piekfijn uit en vanmorgen stroomden de kinderen binnen. Zo’n eerste 

schooldag is best spannend, waar moet ik naar toe, waar laat ik mijn  tas , hoe is de (nieuwe) juf of 

meester?  

De eerste schoolweken (ook wel de “Gouden Weken” genoemd, zijn belangrijke weken. In deze 

eerste weken maakt de groep kennis met elkaar en leert elkaar beter kennen. Prettig is het ook en 

waardevol als de leerkrachten de ouders leren kennen. Leerkrachten hebben de ouders nodig en de 

ouders hebben de leerkracht(en) nodig om zo goed mogelijk samen te werken. Het komt de 

ontwikkeling van het kind ten goede als er wordt samengewerkt tussen de leerkracht(en) en de 

ouders en als er wederzijds vertrouwen is dat wij allemaal het beste voor elk kind willen. 

 

Tijdens de “Gouden Weken” organiseren wij een tweetal ontmoetingen tussen de leerkracht(en) en 

de ouders. Woensdagavond 11 september vindt de jaarlijkse informatieavond plaats. Deze vindt 

plaats op de locatie waar u kind zit. In 45 minuten kunt u kennismaken met de leerkracht en andere 

ouders, vertelt de leerkracht wat er wordt aangeboden in de groep, hoort u wat de afspraken binnen 

de groep zijn en zal er worden gevraagd of iemand de rol van klassenouder wil vervullen. De 

leerkracht vertelt deze avond tweemaal hetzelfde verhaal. U kind kiezen of u van 19.00-19.45 uur 

aansluit of van 20.00-20.45 uur.  

Tevens kunt u op deze avond inschrijven voor het “Gouden Gesprek””. 

Het “Gouden Gesprek” is een gesprek waarbij u als ouder voornamelijk aan het woord bent en een 

beschrijving geeft van uw kind. Wat heeft uw kind nodig van de leerkracht om zich zo goed mogelijk 

te kunnen ontwikkelen.  

 

Dinsdag 3 september starten wij het eerste Jeelo project van dit schooljaar: 

 

“Zorgen voor jezelf en anderen” 

 

 

 



Juf Heidi is getrouwd 

Zaterdag 24 augustus 2019 heeft Heidi haar ja-woord gegeven aan de vader van haar kinderen: Geert 

van Gorp. Samen met hun kinderen Jente, Fieke en Thijmen hebben zij een prachtige dag beleefd. 

Wij wensen Heidi en Geert samen met hun kinderen heel veel geluk! Proficiat! 

 

 

 
 

 

 

Nieuwe collega’s 

Wij heten drie nieuwe collega’s in het onderwijs welkom en één nieuwe collega in de kinderopvang. 

Marjon Hogenweg is leerkracht van unit 4c en werkt fulltime. Evelyn Sies is leerkracht van unit 2c en 

werkt 2 uurtjes op maandagochtend, woensdag, donderdag en vrijdag en Kirstin de Jong werkt in 

unit 1c op woensdag, donderdag en vrijdag. Evelyn zal vanaf de herfstvakantie op maandagochtend 

en donderdag onze intern begeleiders ondersteunen.  

Donny Slot is onze nieuwe collega binnen de kinderopvang. Donny werkt op maandag, dinsdag en 

donderdag. 

Wij wensen Marjon, Evelyn, Kirstin en Donny een hele fijne tijd bij ons op De Gouden Griffel. 

 

Nieuwe leerlingen 

Wij heten ook een heleboel nieuwe leerlingen van harte welkom. 

Mathis van den Berg en Soufyan el Idrissi in unit 3aG bij juf Marieke en juf Ramona. 

Nehir Sarinalbant in unit 3bG bij juf Pien en juf Ramona. 

Lieke Mol en  Thijs Osterthunin unit 1aG bij juf Miranda.  

Juliëtte Blom, Pleuni Rikken en Lieke Overtoom in unit 1bG bij juf Daniëlle en juf Romy.  

Elsa Kok en Lenthe Zuidgeest in unit 1a bij juf Kelly en juf Yvonne. 

Sofie Kat en Dean Al-Lamy in unit 1b bij juf Marcella en juf Monique. 



Yara van der Meulen en Xamiël de Smit in unit 1c bij meester Rob en juf Kirstin. 

Jur Bloonen, Mason van Popering, Lemar Tavares, Lucas Wiggelinkhuysen, Niels Plaisier, Stijn van der 

Lingen en Noah Termaat in unit 1d bij juf Mariëlla en juf Shalini. 

Faye van Wanrooij in unit 2a bij juf Claire en juf Joyce. 

Wij wensen Mathis, Soufyan, Nehir, Lieke, Thijs, Juliëtte, Pleuni, Lieke, Elsa, Lenthe, Sofie, Dean, Yara, 

Xamiël, Jur, Mason, Lemar, Lucas, Niels, Stijn, Noah en Faye een heel fijne en leerzame tijd bij ons op 

De Gouden Griffel. 

 

Bericht van de locatie-directeuren : Gaby en Aukje  

Fijn om iedereen vanmorgen weer te zien. Afgelopen week zijn we al weer begonnen met het 
startklaar maken van de school zodat iedereen weer goed van start kon gaan vandaag. 
Op het IKC hebben we er een hele verhuizing op zitten. Unit 1 en 4 zitten nu beneden in de lokalen, 
Unit 2 en 3 zitten op de bovenverdieping. Unit 2 mag ook via de buitentrap omhoog komen.  
 
We vragen u om het schoolritme weer op te pakken zodat alle lessen op tijd kunnen beginnen.  
Op de GG locatie gaat de deur 's morgens om 08.20 open. De lessen starten om 08.30. 
Op het IKC gaat de deur om 08.30 open. De lessen starten om 08.45. 
 
Het zal op de Stationssingel (GG locatie) wel weer druk worden s’ morgens. Probeer zoveel mogelijk 
uw kind(eren) lopend of op de fiets te brengen. Mocht het niet anders kunnen, let er dan op dat uw 
auto in de daarvoor bestemde vakken geparkeerd staat. De wijkagent controleert hier op, soms ook 
in burger.  
 
Er liggen nog veel gevonden voorwerpen in de bakken. Mocht u iets kwijt zijn, kijk hier dan eens in. 
Spullen die er echt lang in liggen doen we weg.  
 
Deze week krijg u heel wat informatie van ons en ook wat vragenlijsten. Fijn als deze vragenlijsten 
snel weer bij ons terug komen. Nieuw hierbij zijn de regels en afspraken rondom het gebruik van 
Snappet. Hier leest u verderop in het Griffelnieuws meer over.  
 
Op de informatieavond zullen de leerkrachten u informeren over het programma van het komende 
schooljaar. Vorig jaar hebben we workshops gehouden, dit jaar bent u, als vanouds, welkom in de 
klas van uw kind. De leerkracht zal iedereen vragen zich af en toe als hulpouder in te zetten. We 
hopen iedereen op 11 september te begroeten op de locatie! 
 
Hartelijke groet,  
Gaby d'Haans (locatie IKC) 
Aukje Keilholz (locatie GG) 
 

Stichting Jarige Job 

Dit wordt ons tweede schooljaar dat wij als school willen doneren aan de stichting “Jarige Job”. 

Deze stichting zorgt ervoor dat kinderen van wie de verjaardag niet kan worden gevierd vanwege het 

gebrek aan financiële middelen een verjaardag doos ontvangen. Deze verjaardag doos is gevuld met 

slingers, een traktatie, een cadeau, etc. 

Hoe kunt u meedoen? In plaats van een traktatie voor de leerkrachten vragen wij een donatie (in een 

envelop) voor deze stichting. 

Wilt u dus alstublieft GEEN traktatie voor de leerkrachten aan uw jarige kind meegeven. 

In juli hebben wij  € 645,85 kunnen storten.  

Interne Begeleiding  



Wij zijn Tamara Brust en Tamara Vink-Zwanenburg. Wij zijn de Intern 
Begeleiders van de Gouden Griffel (ook wel IB’ers genoemd).  
Wij zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en hebben als het 
ware een sleutelpositie binnen de school. We hebben te maken met 
verschillende vragen vanuit leerkrachten, leerlingen, ouders, directie 
en schoolinspectie. Voornamelijk zijn wij bezig met het planmatig 
werken aan de zorgstructuur. Ook bieden wij steun aan collega’s bij 
het signaleren, analyseren en hulp bieden aan leerlingen met 
(zorg)vragen. Twee keer per jaar houden wij groepsbesprekingen 
met de leerkrachten. Tijdens de bespreking worden alle leerlingen 

besproken. Daarnaast doen wij verschillende groepsbezoeken en observaties.   
Mocht er behoefte zijn vanuit ouders of vanuit een leerkracht, kunnen wij eventueel aansluiten bij 
oudergesprekken. Ook volgen wij onze (zorg)leerlingen zo goed mogelijk. Voor vragen kunt u altijd bij 
ons terecht. Uiteraard blijft de leerkracht van uw kind natuurlijk het eerste aanspreekpunt.   
 
 
Tamara Brust                 Tamara Vink-Zwanenburg 
De Gouden Griffel IKC                    De Gouden Griffel  
Theo d ‘Orsingel 30                     Annie M.G. Schmidtlaan 2 
tbrust@degoudengriffel.nl                                       tvink@degoudengriffel.nl 
Werkdagen: ma-di-do                Werkdagen: ma-di-do 
 

Nieuws van de kerk 

Viering Onze Lieve Vrouw Geboorte op 8 september 
Op zondag 8 September vieren wij de naamdag van onze Parochiekern: Onze Lieve Vrouw Geboorte. 
Zoals u gewend bent starten we dan om 11.00 uur met een feestelijke viering waarvoor alle koren 
zich vol enthousiasme inzetten. Hierna gaan we naar het parochiehuis, drinken daar gezellig koffie en 
aansluitend kunt u gebruik maken van een lichte lunch. Rond 13.45 uur start voor de liefhebbers een 
boeiende fiets/puzzeltocht van zo'n 25 kilometer. Voor degenen die niet kunnen of willen fietsen 
wordt dan in 't Koetshuys de prachtige film van het jubileumjaar vertoond. Kinderen kunnen 
natuurlijk ook meefietsen; als zij dit niet willen of de afstand te groot is, mogen zij met elkaar een 
schilderij verven in het parochiehuis. 
Wie weet welke verborgen talenten wij onder onze jonge parochianen hebben! Na al deze leuke 
activiteiten sluiten we tot 17.00 uur de dag af bij een hapje en een drankje en natuurlijk met de 
prijsuitreiking van de puzzeltocht. Wij rekenen op een grote opkomst! 

 
“Van mij, van mij, van mij!”,  
dat is het thema van de gezinsviering van zondag 22 september. 
Ter gelegenheid van de vredesweek hebben we het over in vrede samen leven.  
Als iedereen alleen aan zichzelf denkt, wordt het leven er niet leuker op.  
Hoe kun je zelf meewerken aan vrede om je heen? We kunnen veel leren van Jezus, de Zoon van 
God. 
De gezinsviering vindt plaats op zondag 22 september om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouw 
Geboortekerk.  
Kinderkoor De BeRKelnootjes zal zorgen voor de muziek. Voor de allerkleinsten zal er crèche zijn. 
Jullie komen toch ook? 
Connie, Mieke, Robert en Elsbeth 

 

 

 

mailto:tbrust@degoudengriffel.nl


Regels en afspraken gebruik  Snappettablets 

In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met tablets van Snappet. De kinderen uit deze groepen maken 

het oefenwerk van taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen met de software van Snappet op de 

tablet. De tablets krijgen ze daarvoor in bruikleen. 

Hieronder kunt u lezen welke afspraken en regels wij hanteren bij gebruik van deze tablet. 

 Alle kinderen krijgen vanaf groep 4 een tablet in bruikleen. 

 De tablet is bedoeld om op school op te werken en gaat dus niet mee naar huis. Huiswerk 

wordt meegegeven op papier. 

 Wanneer de tablet kapotgaat, ruilt de school deze kosteloos om voor een andere tablet. 

 Voor de tablets heeft de school een borg betaald van €150,-. Wanneer een kind de tablet 

expres kapot maakt of de tablet kapotgaat door onzorgvuldig handelen van het kind zal deze 

borg op de ouders verhaald worden. 

 Om de tablets zit een beschermhoes. Wanneer een kind deze beschermhoes expres kapot 

maakt of de beschermhoes kapotgaat door onzorgvuldig handelen van het kind, zullen de 

kosten van €10,- hiervoor op de ouders verhaald worden. 

 De kinderen houden bij de groepsovergang hun eigen tablet. De tablets van de kinderen van 

groep 8 worden aan het eind van het schooljaar ingenomen. 

 

U ontvangt een formulier met deze regels en afspraken. Wij vragen u om deze afspraken met uw 

kind te bespreken en daarna het formulier te ondertekenen. Wij hopen dan dat de kinderen zich 

meer bewust zullen zijn,  dat zij de tablet in bruikleen hebben. 

 

 

Belangrijke data 

Woensdag 11 september:  Informatieavond op beide locaties (19.00-20.45 uur) 

Maandag 16 september:  Unit 4 IKC gaat op kamp 

Woensdag 18 september:  Unit 4 GG gaat op kamp 

Woensdag 25 september:  Unit 3 GG en IKC gaan op kamp 

Donderdag 26 september:  Unit 1 GG en IKC gaan op kamp 

Maandag 30 september:  Griffelnieuws 2 

Donderdag 3 oktober:   Unit 2 GG en IKC gaan op kamp 

 

 

 

 

Hartelijke groet van het team van de Gouden Griffel! 


