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• Nieuwe kinderen op school 
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• Sinterklaas 

• Corona en vervangingen 



Nieuws van de Ouderraad 

 

Sinterklaas  

De Ouderraad heeft de afgelopen weken regelmatig contact gehad met Sinterklaas. Hierdoor zijn 

alle kinderen vorige week verrast met wat lekkers in hun schoen. Op vrijdag 3 december zal 
Sinterklaas wederom voor wat lekkers zorgen en tevens een cadeautje. 



 

 

Kerst  

Wanneer Sinterklaas en de Pieten weer naar Spanje vertrekken, zal de Ouderraad de school in kerst 
sfeer brengen. Tevens zorgt de Ouderraad voor de financiering van het kerstontbijt.  



Nieuwe kinderen op school 

 

In november zijn er weer kinderen die 4 jaar zijn geworden op De Gouden Griffel komen.   

Wij heten van harte welkom: Jayden de Zeeuw 1AG, Danilo Collens en Jace Tang in 1B, Aiden Lewis 
in 1C en Isabella Ng in 1E 

Wij wensen Jayden, Danillo, Jace, Aiden en Isabella een heel fijne en leerzame tijd bij ons op De 

Gouden Griffel.  



Nieuwe collega's 

 

Wij zijn zo blij en trots dat wij jullie kunnen vertellen dat er na de kerstvakantie drie nieuwe collega's 
bij ons komen werken. 

Harmen Stans onze nieuwe adjunct-directeur op het IKC. 

Jolanda van Doorn zal dinsdag, woensdag en donderdag op beide locaties komen werken. 

Nienke Heester start als leraar ondersteuner in diverse groepen en zal in september als zijinstromer 

bij ons aan de slag gaan.  

Wij wensen hen een warm welkom toe! 



Sinterklaas 

 

Goed nieuws! Dit jaar is Sinterklaas welkom op onze school.  Op zaterdag 13 november zal Sint in 

Nederland aankomen. De weken daarna staan in het teken van Sinterklaas in combinatie met het 

Jeelo thema:  “ Inrichten van je omgeving”. Natuurlijk mag uw zoon/ dochter een schoen zetten in 

de klas en volgen wij het Sinterklaasjournaal. In unit 3 en 4 worden lootjes getrokken.  Op vrijdag 3 
december vieren wij het Sinterklaasfeest op school.   



Corona maatregelen 

 

Voor onze school zijn er geen extra maatregelen dan die ik afgelopen zaterdag in mijn mail heb 
genoemd. 

Kinderen vanaf groep 6 t/m 8 worden dringend geadviseerd een mondkapje te dragen op de gang. 

Kinderen die een mondkapje van huis hebben meegekregen, zullen wij herinneren aan het opzetten 

van het mondkapje. Kinderen die geen mondkapje dragen, worden hier niet door ons op 
aangesproken. Wij volgen de keus die ouders voor hun kind(eren) maken.  

In de week van 6 t/m 10 december verwachten wij zelftesten voor de kinderen van groep 6 t/m 8. 

Zodra deze binnen zijn, zullen wij jullie informeren en kunnen de kinderen de testen meenemen. Het 

zelftesten vindt thuisplaats. Ook hierop zullen wij de kinderen niet aanspreken en volgen wij de keus 
van de ouders. 

 

De maatregelen op een rij                                                                                                                                                                                             

• Bij het halen en brengen van de kinderen houdt de ouder/verzorger 1,5 meter afstand van 
de andere volwassen. Dit is een verplichte maatregel vanuit de overheid 

• Kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar school. Kleine kinderen worden door één 

ouder/verzorger gebracht 

• Er zijn geen ouders/verzorgers en externen  toegestaan in de school tenzij dit is besproken 
met de directie 

• Medewerkers dragen in de gangen van de school een mondkapje 

• Kinderen vanaf groep 6 worden dringend geadviseerd een mondkapje op de gangen te 
dragen 

• Medewerkers gebruiken twee keer per week preventief een zelftest 



• Kinderen vanaf groep 6 worden dringend geadviseerd twee keer per week preventief een 
zelftest te gebruiken 

• Bij 6 besmette kinderen in één groep binnen 7 dagen , gaat de groep in quarantaine en krijgt 

indien mogelijk thuisonderwijs 

• Kinderen en medewerkers met ( milde) verkoudheidsklachten blijven thuis en laten zich bij 

de GGD testen. Met een negatieve GGD testuitslag mogen  het kind en de medewerker weer 
naar school. Zonder test moeten kinderen en medewerkers 24 uur klachtenvrij zijn 

In de bijlage vinden jullie drie documenten:   

Brief van het bestuur van de Laurentius Stichting 

Onze Kwaliteitskaart "Klas op school, kind thuis" 

Protocol Basisonderwijs 29-11-2021 

Wij wensen iedereen een heel gezellig sinterklaasfeest en alvast mooie kerstdagen! 

 

Directeur: Yvonne van der Heijden 
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