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Nieuws van de Ouderraad 

 

 



 

Kerst  

Vlak voor de vervroegde kerstvakantie kon het kerstontbijt gelukkig nog doorgaan. De Ouderraad 

had alles per klas verdeeld, zodat de leerkrachten die ochtend hun krat met ontbijtspullen konden  
ophalen om samen met hun klas te genieten van een gezellig en heerlijk kerstontbijt.  

2022  

De kerstvakantie is voorbij en de Ouderraad hoopt weer een aantal mooie activiteiten te kunnen 

helpen organiseren. Als eerste zullen zij zich richten op Carnaval en Pasen. Ook het Lustrum zal dit 
jaar gevierd worden! Mocht u willen helpen bij de organisatie van het Lustrum, laat het ons weten!  



Nieuwe kinderen op school 

 

In december zijn er weer kinderen die 4 jaar zijn geworden zijn en op De Gouden Griffel zijn gest art.  

Wij heten van harte welkom: Sophie de Meulder (1a), Julie Becht (1d), Jax Diaz Bauste (1a), Amélie 

Kwyasse (1b), Elle de Bever (1aG), Sophie Luger (1aG), Max van Rijswijk (1d), Mara Knijnenburg (1aG), 

Lize van Oort (1b), Lily Maree (1cG). 

In 1b heten wij welkom: Nalaiya Statia. Zij is naar Berkel verhuisd. 

Wij wensen  jullie allemaal een heel fijne en leerzame tijd bij ons op De Gouden Griffel.   



Nieuwe collega's stellen zich voor: 

Meester Harmen 

 

Afgelopen maandag ben ik gestart als adjunct-directeur van IKC De Gouden Griffel. Ik stel me bij 

deze graag aan jullie voor. 

 

Mijn naam is Harmen Stans. Ik ben 44 jaar, woon samen met mijn vriendin in Capelle aan den IJssel 

en ik werk alweer ruim 20 jaar in het onderwijs. Ik heb 18 jaar voor de klas gestaan op OBS De 

Catamaran in Capelle aan den IJssel en was de afgelopen jaren adjunct-directeur van basisschool 

Pius X in Bergschenhoek, waar ik o.a. een bovenbouwlocatie heb opgestart. Verder werk ik als 

stagebegeleider op de Pabo van Hogeschool Leiden. Elke dinsdag coach en beoordeel ik 

Pabostudenten tijdens hun stage. In mijn vrije tijd maak ik graag stedentrips, ga ik lekker uit eten en 

kijk ik films, series en voetbal (vooral Feyenoord natuurlijk ;)  

 

Afgelopen maandag ben ik vol energie aan mijn nieuwe uitdaging op IKC De Gouden Griffel 

begonnen. Ik ben warm ontvangen en kijk uit naar een prettige samenwerking met het team, maar 

natuurlijk ook met u als ouder. Helaas is een live ontmoeting nog niet echt mogelijk vanwege corona, 
maar we gaan elkaar vast treffen in de nabije toekomst. 

 

Als adjunct-directeur ben ik, naast de leerkracht, het aanspreekpunt voor team en ouders op de 

locatie. U kunt dus bij mij terecht voor vragen, opmerkingen e.d. Ik ben elke maandag, woensdag, 



donderdag en vrijdag op het IKC en mijn emailadres is hstans@degoudengriffel.nl Ik kijk uit naar een 
fijne samenwerking en een mooie periode op IKC De Gouden Griffel. Ik heb er zin in!  

 

Groeten, 

Harmen Stans 



Juf Jolanda 

 

Mijn naam is Jolanda van Doorn en ik ben 42 jaar oud. Ik woon in Zoetermeer samen met mijn man 

Niels en 2 dochters Zoë en Jaimy van 10 en 7 jaar. Mijn hobby's zijn: lezen, Geocaching, fietsen en 

films kijken. Ik zit 19 jaar in het onderwijs. Op deze school ga ik op de dinsdag lesgeven in unit 2b (op 



het IKC), op woensdag in unit 4cG (op de GG) en op donderdag in unit 3c (op het IKC). Ik vind deze 
variatie ontzettend leuk en heb er dan ook veel zin in.  

Juf Nienke 

 

Het voelde een beetje als mijn eerste schooldag, maandag 10 Januari 2022, spannend en leuk en niet 

wetende wat er allemaal op mij af zou komen. Maar de zon scheen, de kinderen waren blij om weer 
op school te zijn en juf Kelly was geweldig. Wat een fijne start op deze leuke school!  

Want, na 25 jaar te hebben gewerkt in verschillende musea als educator en tentoonstellingsmaker, 

ga ik op de Gouden Griffel aan een nieuwe toekomst beginnen, eerst als leraar ondersteuner en na 
de zomervakantie als zij-instromer.  

En nog even kort over mijzelf. In mijn vrije tijd wandel ik graag samen met mijn man, onze dochter 

en hond in het bos. Onze favoriete vakantiebestemming in Nederland is Texel en ik hou van dieren, 

taarten en broodjes bakken en ga graag op ontdekkingstocht naar musea. 

Tot ziens op de Gouden Griffel! 



Corona maatregelen 

 

Afgelopen vrijdag tijdens de persconferentie zijn de richtlijnen t.a.v. de quarantaine aangepast. De 
nieuwe richtlijnen zullen wij binnen onze school en opvang volgen. 

 Maatregelen bij een uitbraak in een groep  

Er is sprake van een uitbraak als er binnen één groep 3 of meer gevallen zijn (zowel kinderen als 

medewerkers) binnen 7 dagen. Bij een uitbraak gaat de hele groep (inclusief medewerker) in 

quarantaine. Ook krijgt elk kind en elke medewerker testadviezen: testen zo spoedig mogelijk 
(zelftest of test bij de GGD) en testen op dag 5 (test bij de GGD). 

 Wijziging quarantainebeleid voor huishoud- en nauwe contacten  

Huishoud- en nauwe contacten hoeven niet in quarantaine als zij:  

• • meer dan 7 dagen geleden een boostervaccinatie hebben gekregen na een primaire 

vaccinatiereeks (er wordt vooralsnog geen termijn gesteld aan de periode ná de 

boostervaccinatie waarin men niet in quarantaine hoeft);  

• • minder dan 8 weken geleden een corona-infectie hebben doorgemaakt (dit is al het beleid 
en dit verandert niet).  

 

1 - Vakantierooster 2022-2023 



Start schooljaar 2022-2023:       maandag 22 augustus 2022 

Herfstvakantie:                             maandag 24-10-2022 t/m maandag 31-10-2022                                   

Kerstvakantie:                               vrijdag 23-12-2022 t/m vrijdag 06-01-2023                                          

Voorjaarsvakantie:                       vrijdag 24-02-2023 t/m vrijdag 03-03-2023                                           

Pasen:                                             donderdag 06-04-2023 t/m maandag 10-04-2023                            

Meivakantie:                                 maandag 24-04-2023 t/m vrijdag 05-05-2023                                   

Hemelvaart:                                  woensdag 17-05-2023 t/m vrijdag 19-05-2023                                   

Pinksteren:                                    Maandag 29-05-2023 t/m dinsdag 30-05-2023                                   

Zomervakantie:                            Vrijdag 07-07-2023 t/m vrijdag 18-08-2023    

 

  

Studiedagen die in de vakanties zitten: 

Maandag 31 oktober 2022 

Vrijdag 24 februari 2023 

Donderdag 6 april 2023 

Woensdag 17 mei 2023 

Dinsdag 30 mei 2023 

Vrijdag 7 juli 2023 

           

Noteren jullie de vakantie- en studiedagen alvast in de agenda! 

Nieuws van de kinderopvang 

 

 



Dit jaar zijn wij gestart met een week noodopvang vakantie. Het was een gezellige opstart week 

samen met de kinderen. Maandag 3 januari hoorden we dat de scholen en BSO ’s weer open 

mochten en alle kinderen vanaf 10 januari weer mochten ontvangen.  

Heel fijn voor de kinderen en voor ons, het blijft natuurlijk wel spannend rondom besmettingen en 
wat de nieuwe quarantaine regels zullen gaan betekenen. 

N.a.v. de aangescherpte quarantaine regels, die wij vanuit de RIVM moeten volgen, hebben we 

ervoor gekozen om medewerkers te koppelen aan vaste groepen tijdens de TSO en individuele 

begeleiding.  

Tijdens de BSO gaan we de kinderen opvangen per unit. We koppelen 2 klassen aan elkaar met 

daarop steeds dezelfde medewerkers. Op deze manier kunnen we het aantal wisselde contacten 
voor iedereen beperken. 

Heeft uw kind nog jongere broertjes en of zusjes die ook gebruik willen gaan maken van onze BSO, 

dan is het verstandig om deze kinderen nu al aan te melden. Het aantal kindplaatsen is beperkt op 
sommige dagen. 

Wij gaan er een fijn jaar van maken en vooral blijf gezond.  

 

Jacqueline Janssen namens team BSO 

Directeur: Yvonne van der Heijden 

  

De Gouden Griffel 

Annie M.G. Schmidtlaan 2 

2652 HJ, Berkel en Rodenrijs 

010-5114731 

info@degoudengriffel.nl 

locatie leider: Aukje Keilholz 

 

IKC De Gouden Griffel 

Theo d'Orsingel 30 

2652 LC, Berkel en Rodenrijs 

010-5110097 

info@degoudengriffel.nl 

locatie leider: Harmen Stans 

manager kinderopvang: Jacqueline Janssen 
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Ga naar onze website op www.degoudengriffel.nl 

https://www.degoudengriffel.nl/

