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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wat een schitterend begin van de lente! Er staan ons een paar heerlijke dagen te wachten. 

Op dit moment hebben wij geen klas die in quarantaine zit. Hopelijk blijft dit zo. 

Leerkrachten die ziek zijn of verlof hebben, worden zoveel mogelijk intern vervangen. Wij zijn blij dat 

wij dit tot nu toe redelijk hebben kunnen opvangen. 

 

Ik heb u laatst bericht dat er voor onze collega’s nu sneltesten beschikbaar zijn. Daar hebben een 

aantal mensen al gebruik van gemaakt. Ik heb u ook laten weten dat de leerkracht bij een negatieve 

test om 10.30 uur weer les kan geven op school. De ervaring heeft ons nu geleerd dat de leerkracht 

soms ook eerder op school kan zijn. De leerkracht houdt u op de hoogte hoe laat de kinderen weer 

welkom zijn op school voor de lessen. Dit kan waarschijnlijk meestal eerder dan 10.30 uur. 

 

Sneltest voor onze kinderen 

Kinderen van de Laurentius Stichting kunnen nu ook voor een redelijk prijs gebruik maken van een 

sneltest. 

De snelteststraat in Delft kan voor € 18-, sneltests uitvoeren bij kinderen (kinderen van Laurentius 
collega's en onze eigen leerlingen). 

In de bijlage treft u hiertoe de informatie en een formulier. 
Alleen als de voorgeschreven werkwijze gevolgd wordt, zal het in de teststraat soepel verlopen en 
kan dit aanbod standhouden.  
 
Dit is een uniek aanbod, omdat de aanbieder leerlingen in het onderwijs in de regio Delft een warm 
hart toedraagt! 
 

“Niet ziek, wel thuis” 

Het team heeft een protocol gemaakt voor de kinderen die “niet ziek, wel thuis” zijn. In dit protocol 

wordt beschreven hoe deze kinderen thuisonderwijs krijgen. Het protocol is voorgelegd aan de MR 

en er wordt momenteel een laatste hand aangelegd door de unitcoördinatoren.  

Zodra het protocol helemaal klaar is, ontvangt u deze via Social schools en weten wij wat we van 

elkaar kunnen verwachten. Kinderen die corona gerelateerde klachten hebben of een gezinslid met 

corona, krijgen dn thuisonderwijs volgens het afgesproken protocol. 

 



Enquête over thuisonderwijs 

Enige tijd geleden heeft u een Forms ontvangen met vragen van ons over het thuisonderwijs tijdens 

de Lock down. Volgende week ontvangt u hier de uitslag van. 

 

Kleine verrassing 

Wij begrijpen heel goed dat het thuisonderwijs tijdens de lockdown geen eitje was. Om u te 

bedanken voor uw inzet en begrip, brengen de kinderen woensdag 31 maart een kleine verrassing 

voor u mee! 

 

Rapporten 

Graag willen wij de rapporten weer zo spoedig mogelijk op school ontvangen. 

 

Nieuwe leerlingen 

Alle nieuwe kinderen die wij in april welkom heten komen in de nieuwe klas op het IKC. 

Wij heten van harte welkom in unit 1e bij juf Mirjam en juf Mariëlla:  

Mairav Streefland 

Daan Schohaus 

Nora Chan 

Lara Sloot 

Nova Wijgh 

Zoë de Vries 

Julian Venema 

Julian Zoeteman  
Wij wensen Mairav, Daan, Nora, Lara, Nova, Zoë, Julian en Julian een heel fijne en leerzame tijd bij 

ons op De Gouden Griffel. 

 

Nieuws van de ouderraad 

Donderdag 1 april krijgen de kinderen een paasontbijt aangeboden door de ouderraad. Zij bekostigen 

dit vanuit de ouderbijdrage. Hartelijk dank, dit wordt zeer gewaardeerd.  

 

Inzet BSO-medewerkers IKC De Gouden Griffel tijdens coronatijd.  
Graag neem ik u even mee in hoe we op dit moment de inzet van onze medewerkers organiseren in 
de groepen. Het gaat dan om de TSO, ondersteunende werkzaamheden, Jeelo workshops en bv het 
paasontbijt.  
In overleg met de directie en met inachtneming van de richtlijnen hebben we de afgelopen weken als 
volgt de inzet geregeld en georganiseerd: 

- De medewerkers staan dagelijks en wekelijks op dezelfde groep ingedeeld tijdens de TSO.  
- Dit betekent dat er twee medewerkers ingezet (deze medewerkers houden 1,5 meter 

afstand van elkaar) worden bij bv alle A groepen; 1A, 2A, 3A en 4A.  
- Deze twee medewerkers worden ook ingezet op de A groepen als er ondersteuning en/of 

begeleiding nodig is in die groepen.  
- Tijdens het paasontbijt zullen wij ook op deze wijze de inzet organiseren.  
- Onze medewerkers dragen binnen school, op de leerpleinen een mondkapje  
- Bij een overdracht met de leerkracht houden we 1, 5 meter afstand.  



Als er een besmetting is bij de kinderen, leerkrachten en of personeel gaan we in overleg met de 
GGD en leggen we de situatie, die op dat moment aan de orde is, uit. Het advies wat we daarna 
ontvangen vanuit de GGD voeren we zo snel mogelijk uit en communiceren dit binnen ons team en 
naar de ouders.  

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het bovenstaande dan ben ik bereid om het eventueel 
telefonisch en/of per mail te verduidelijken.  

Vriendelijke groet,  
Jacqueline Janssen 
 
Omgaan met pubers 

De jeugdverpleegkundige heeft ons laten weten dat er een cursus komt “Omgaan met pubers”.  
In de bijlage vindt u hier meer informatie over. 

 
Belangrijke data 

01 april: paasontbijt 

02 april: Goede Vrijdag, iedereen is vrij 

05 april: Tweede Paasdag, iedereen is vrij 

22 april: Sponsorloop IKC voor de stichting TAAI 

23 april: Sponsorloop GG voor de stichting TAAI 

27 april: Koningsdag, iedereen is vrij 

3 mei:  Start van de meivakantie 

17 mei:  Iedereen wordt weer terugverwacht op school 

 

 

 

Hartelijke groet en vrolijk Pasen gewenst door het team van De Gouden Griffel! 

 

 

 
 


