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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De tweede Covid-19 golf is een feit. Dit betekent wederom een aantal beperkingen. Belangrijke 

maatregelen waar wij ons aan moeten houden. Voor ons onderwijs betekent dit dat de overleggen 

en vergaderingen van de collega’s via Teams gaan. Ook de ontwikkelingsgesprekken, op woensdag 28 

oktober en dinsdag 3 november, zullen via Teams plaatsvinden. De kind gesprekken zullen wel op 

school plaatsvinden. 

De leerkrachten zullen na schooltijd zoveel mogelijk thuis gaan werken. Wilt u hen spreken, maak 

dan een afspraak om elkaar via teams te spreken of maak een belafspraak. 

 

Een aantal klassen heeft de afgelopen periode al thuisonderwijs gehad. Gelukkig waren alle 

testuitslagen van de collega’s negatief. Wij hebben gelukkig ook nog geen leerlingen die besmet zijn 

met het virus. Wij hopen natuurlijk dat dit zo blijft en roepen u op om de regels echt in acht te 

nemen.  

 

Kinderen mogen niet naar school: 

• Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft of zware hoestbuien 

• Als de leerling in nauw contact is geweest met een positief getest persoon 

• Als een huisgenoot Corona heeft 

Er zijn helaas wel ouders die besmet zijn met Covid-19. De kinderen van besmette ouders blijven 

thuis. Wij hebben nauw contact met de GGD. Wanneer wij u meer moeten informeren, zullen wij dit 

zeker doen. 

Kampdagen 

De afgelopen weken hebben de unit 1, 2 en 3 heerlijke kampdagen gehad. Wij bedanken iedereen 

die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen. 

Groot was de teleurstelling dat wij op het allerlaatste moment het kamp van unit 4 moesten 

afzeggen. Gelukkig hebben wij dit kamp nog te goed. Wij gaan ervanuit dat het kamp dit voorjaar kan 

plaatsvinden.  

 

Als het goed is komt er in de Heraut een stukje over het kamp van unit 2. 



Houdt u dat in de gaten? 

 

Juf Lisa getrouwd 

Zaterdag 19 september heeft Lisa haar jawoord aan haar Wessel gegeven. Het feest was anders dan 

zij vorig jaar hadden bedacht maar ondanks alle maatregelen is het een fantastische dag geweest. 

Wij wensen Lisa en Wessel een lang en gelukkig huwelijk toe! Gefeliciteerd! 

 

 

 
 

 

 

Nieuwe leerlingen in oktober 

In oktober heten wij de volgende nieuwe leerlingen welkom: 

Unit 1a:    Raûf Demir. 

Unit 1b:    Seeger Kools 

Unit 1d:    Noan Wariman en Nina van Heest 

Unit 1bG: Riv Hoogendoorn, Summer Piguillet en Fenne Jansen 

Wij wensen Raûf, Seeger, Noan, Nina, Riv, Summer en Fenne een heel fijne en leerzame tijd op De 

Gouden Griffel. 

 

Geen wachtlijsten 

Wij zijn in overleg met de gemeente over uitbreiding van onze lokalen. Dit wordt in het integraal 

huisvestingsplan van de gemeente besproken. Rond het IKC worden nog heel veel woningen 

gebouwd en deze locatie zit nu vol.  

Op de GG hadden wij ook even een wachtlijst omdat wij wilden weten of er ruimte was om te blijven 

groeien. 

De wachtlijsten zijn nu opgeheven.  



In de buurt wordt nu wel rondverteld dat wij wachtlijsten hebben. Wij vragen u om bekendheid te 

geven aan buurtbewoners dat er weer ruimte is om kinderen in te schrijven op beide locaties. 

Schrijft u uw tweede (en derde) kind ook op tijd in! 

 

Ontwikkelingsgesprekken 

De ontwikkelingsgesprekken via Teams zijn op woensdag 28 oktober en op dinsdag 3 november. 

Start inschrijving                    :15 oktober om 08:00  

Sluiting inschrijving                :25 oktober om 00:00  

Eerste gesprekmogelijkheid   :28 oktober om 13:00  

Laatste gesprekmogelijkheid :3 november om 20:15 

 

Luizenpluizen 

 U bent van ons gewend dat er na de vakantie door een aantal ouders op school een luizencontrole 

wordt gedaan.  Op dit moment wordt er niet op hoofdluis gecontroleerd op school om het aantal 

volwassenen in de school zo beperkt mogelijk te houden. Checkt u zelf geregeld even of u hoofdluis 

of neetjes ziet op het hoofd van uw kind? Graag horen we het als u luizen heeft ontdekt zodat we de 

andere ouders in de klas ook weer alert kunnen maken op het controleren.  

 

Nieuws van de Ouderraad 

Avond4daagse 
In het vorige Griffelnieuws hebben wij een oproep gedaan om een foto van het wandelen of van je 
verdiende medaille naar ons te mailen. Wij hebben onderstaande foto’s ontvangen. Deze twee 
stoere, sportieve jongens hebben de Avond4daagse gelopen. Een mooie prestatie! 

 

 

 

Joris Waal (2a). Sven Loots (2aG). 



Hij heeft in de vakantie voor de 4e keer de 

avond4daagse gelopen. Dit keer voor het eerst 

de 5 km. 

 

Hij heeft in de vakantie voor het eerst de 

Vierdaagse gelopen en is heel trots! 

 

 

Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek zal plaatsvinden in de periode 30 september t/m 11 oktober. Dit jaar is het 
thema ‘Terug in de tijd’. Op 7 oktober zal er op beide locaties een boekenmarkt worden gehouden. 
Op deze dag mogen de kinderen geld meenemen en kunnen ze met hun leerkracht bij de 
boekenkraam boeken kopen voor 1 euro per stuk. Met de opbrengst van deze boekenmarkt gaat de 
school de collectie van de schoolbibliotheek weer aanvullen met nieuwe boeken. 

Bag2School 
Dit schooljaar zal de 1e Bag2School actie plaatsvinden op woensdag 4 november. Half oktober zal u 
een zak hiervoor vanuit school krijgen. Mocht u geen zak ontvangen, of heeft u meer dan één zak 
nodig, kunt u ook vuilniszakken gebruiken. Het is belangrijk dat de zak goed afgesloten is, wanneer 
deze op de locatie wordt aangeboden. 
Op beide locaties van de school dienen de zakken om 9.00 te liggen op de hiervoor aangewezen plek. 
De 2e Bag2School actie zal plaatsvinden 18 mei 2021. 

Schoolfotograaf 
Zoals in het vorige Griffelnieuws stond, komt de schoolfotograaf dit schooljaar op maandag 12 
oktober op de GG en op dinsdag 13 oktober op het IKC langs. De kinderen worden gefotografeerd 
tegen een witte achtergrond. 

OR-leden 

Graag stellen we de leden van de Ouderraad voor. Zij overleggen om de 6-8 weken. Vragen kunt u 

direct aan hun stellen of via ouderraad@degoudengriffel.nl.  

IKC 
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Schoolpleinen 

Vorig schooljaar zijn veel uitjes en feesten niet doorgegaan omdat we allemaal thuis zaten of maar 

deels naar school mochten. Van het geld dat over was heeft de OR in samenwerking met de MRT 

specialist van de school een plan gemaakt om de schoolpleinen leuker te maken. Ook de 

leerlingenraad heeft hierin meegedacht. Op het IKC is al een mooi verkeersplein aangelegd en op de 

GG is donderdag, met hulp van de vaders van Bart en Marijn & Yfke, een evenwichtsbalk geplaatst. 

Nu zijn alle spullen in huis om ook op de GG zo’n mooi verkeersplein te maken alleen ontbreekt het 

ons echt aan tijd om dit zelf te doen. Welke ouders vinden het leuk om te helpen met het plaatsen 

(branden) van (een deel van) het verkeersplein? Vele handen maken licht werk en we maken er 



deelprojecten van zodat het overzichtelijk blijft. Aanmelden kan bij een van de leden van de OR, of 

even Aukje of Ton aanspreken op het schoolplein voor of na schooltijd.  

 

  



 

Nieuws van de jeugdcoach op school 

 

  



Bijlagen 

Speels opvoeden 

Week van de opvoeding  

Muzieklessen van Helicon 

 

Belangrijke data 

Maandag 12 oktober:          schoolfotograaf op de GG 

Dinsdag 13 oktober:            schoolfotograaf op het IKC 

Maandag 19 oktober:          start herfstvakantie 

Maandag 26 oktober:          laatste dag herfstvakantie 

Woensdag 28 oktober:       ontwikkelingsgesprekken 

Dinsdag 3 november:          ontwikkelingsgesprekken 

 

 

 

 

Hartelijke groet van het team van de Gouden Griffel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


