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Het zal je maar gebeuren dat je wordt toegezongen door meer dan 600 kinderen, ouders en 

collega’s. Het was voor mij een grote verrassing toen ik op vrijdag 18 oktober 60 jaar werd. Ik kreeg 

er kippenvel van om alle kinderen samen te zien. Dat gebeurt eigenlijk nooit.  

Ik ben erg verwend met een prachtig lied en zelfgemaakte bloemen. Van de ouderraad heb ik 

heerlijke bonbons gekregen en een bon om een bos tulpen te komen uitzoeken in de kwekerij van de 

ouders van Hariëtte Carnevale. De klassenouders van het IKC hebben een heel leuke foto van mij 

gemaakt die ik ingelijst kreeg aangeboden. En van mijn collega’s heb ik een etentje gekregen.  

Ik wil graag alle kinderen bedanken voor hun enthousiast gezongen lied, mijn collega’s, de ouderraad 

en de klassenouders voor de cadeaus! Ik heb een onvergetelijke verjaardag gehad. 

Ik heb de kinderen verteld dat ik geld zal storten voor de Stichting Jarige Job in plaats  van een 

traktatie. 

 

Staking op 6 november 

De onderwijsbonden AOB en CNV roepen op om toch te staken. Het team van de Gouden Griffel 

geeft hier gehoor aan. Het akkoord dat vrijdagavond 1 november is gesloten is maar een tijdelijke 

oplossing.  

Kinderopvang IKC De Gouden Griffel steunt ons hierin en houdt de deuren op 6 november ook 

gesloten. Wij waarderen dit en voelen de solidariteit van onze collega’s.  

Indien u in de problemen komt met kinderopvang dan kunt u zich melden bij de directie. 

 

Nieuwe leerlingen 

In de maand november worden de volgende kinderen 4 jaar en heten wij hen van harte welkom bij 

ons op school: 

Marie de Wal in unit 1cG bij meester Rob en juf Amber. 

Lara Polat in unit 1a bij juf Kelly en juf Yvonne. 

Noë Soares in unit 1b bij juf Marcella en juf Monique 

Vienna Gafar in unit 1c bij juf Marloes en juf Kirstin. 

Leon Rucki en Acelya Oktar in unit 1d bij juf Mariëlla en juf Shalini. 

Wij wensen Marie, Lara, Noë, Vienna, Leon en Acelya een heel fijne en leerzame tijd bij ons op de 

Gouden Griffel. 

 

 



Medezeggenschapsraad 

De MR van onze school bestaat uit de volgende leden: 

Ouders        Teamleden 

Paul de Jong -  voorzitter     Rob Woning - secretaris 

Steffanie Kieboom      Jelle Uringa 

Ferry Lock       Mark Derwort 

Gerard Ouwehand      Sandra Merbis 

 

Stichting Jarige Job 

Wij hebben met elkaar weer een mooi bedrag gespaard: € 489,75 

Wij hopen dat jullie deze stichting blijven steunen. 

Dank jullie wel hiervoor! 

 

Nieuws van onze specialist motorische remedial teaching 

Hallo allemaal, mijn naam is Lisa van der Windt. Naast leerkracht van unit 4 ben ik dit jaar ook gestart 

als gediplomeerd MRT’er op de Gouden Griffel.  

Een Motorisch Remedial teacher richt zich vooral op de zorg voor kwetsbare kinderen op het gebied 

van motoriek. Daarnaast zorg ik voor het bewaken van voldoende beweging op school (en de 

afwisseling ervan) en dat zithouding correct is.  Wanneer leerkrachten of ouders zorgvragen hebben 

kunnen zij bij mij terecht. 

Dit kan via het volgende mailadres: lvdwindt@degoudengriffel.nl 

 

Waar ik mij komend jaar op zal richten is het opzetten van een sport-o-theek, het schoolplein 

aanpassen en het gebruik van een Meskerbord introduceren. Dit wordt hieronder kort omschreven. 

 

Meskerbord: 

Dit bord wordt gebruikt om de ontwikkeling van de motoriek te bevorderen.  Daarnaast is het zo 

wanneer er geoefend wordt op het Meskerbord, de samenwerking van de linker- en 

rechterhersenhelft gestimuleerd en bevorderd wordt. 

Je ziet dat schrijfproblemen vaak gepaard gaan met lees- of leerproblemen. Door de hersenhelften te 

laten samenwerken, is het mogelijk dat niet alleen de motoriek zich verder ontwikkeld, maar ook de 

lees- en/of leerproblemen minder worden. 

 

Sport-o-theek 

Op school zal er meer buitenspeelmateriaal voor de kinderen komen. Daarnaast zijn er  verschillende 

schoolpleinspellen te vinden in vorm van kaarten. 

 

Schoolplein: 

Het schoolplein krijgt belijningen van verschillende spellen. Dit om een variatie aan spellen te kunnen 

aanbieden, bijvoorbeeld Kingen. 

 

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer er vragen zijn, mail mij gerust! 

 



Met vriendelijke groet,            

Lisa van der Windt 

 

Ouderbetrokkenheid 

Zonder ouders lukt het ons niet……. 

Wij merken dat het lastiger wordt om ouders/verzorgers mee te krijgen naar uitstapjes of voor het 

helpen op school. Wij willen graag met een aantal ouders/verzorgers in gesprek hoe wij de 

ouderbetrokkenheid kunnen vergroten. Het idee is om een soort “denktank” op te richten waarin 

ouders/ verzorgers en teamleden zitting hebben. Met elkaar willen wij bespreken hoe wij de 

ouders/verzorgers meer bij de school kunnen betrekken. 

Hoe deze “denktank” er precies uit zal zien, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zullen wij een aantal 

keer (’s avonds) bij elkaar komen. Dit is ook afhankelijk van de input die wij ontvangen. Wilt  u 

meedenken en meepraten in deze “denktank” of heeft u ideeën die u met ons wilt delen om de 

ouderbetrokkenheid te vergroten? Ik hoor graag van u, mailt u naar Yvonne: 

goudengriffel@laurentiusstichting.nl  

 

 

Belangrijke data 

Dinsdag 5 november:  Ontwikkelingsgesprekken 

Woensdag 6 november: De school is gesloten i.v.m. de staking 

Maandag 2 december:  Griffelnieuws 4 

Woensdag 4 december: Sinterklaas wordt vandaag op school gevierd 

 

 

 

Vriendelijke groet van het team van De Gouden Griffel! 
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