
 

Nieuwsbrief van R.K.  Basisschool De Gouden Griffel.  

Jaargang 2018-2019,  1 juli 2019, nummer 11. 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het laatste Griffelnieuws van dit schooljaar. Nog drie weken en de zomervakantie gaat van start.  

Er wordt hard geoefend aan de afscheidsmusical, de toetsen zijn afgenomen en de rapporten worden 

geschreven. 

De kinderen ontvangen vrijdag 12 juli hun rapport. Zoals u heeft kunnen lezen nodigt de leerkracht u 

uit voor een 10 minutengesprek op woensdag 10 juli als dit gewenst is.  

Morgen staat het wenuurtje op het programma en zullen de kinderen naar de klas gaan wij zij hun 

leerkracht(en) ontmoeten van wie zij volgend schooljaar les zullen krijgen. 

De kinderen van unit 2aG hebben van juf Mirjam gehoord dat zij, na 11 jaar De Gouden Griffel, toe 

was aan een nieuwe uitdaging. Juf Mirjam gaat naar een andere school van de Laurentius Stichting. 

Wij bedanken juf Mirjam voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid en wensen haar veel succes op 

haar nieuwe school. Juf Lotte Bouma van unit 1d heeft de afgelopen maanden in unit 1d gewerkt. Zij 

maakt een pas op de plaats en blijft voorlopig alleen bij de BSO werken. Wij bedanken ook Lotte 

hartelijk voor haar inzet en betrokkenheid. 

 

Wij zijn heel blij dat wij volgend schooljaar met een voltallige groepsbezetting kunnen starten. 

Nieuw op het IKC zijn juf Marjon Hogeweg die fulltime in unit 4c komt werken, juf Evelyn Sies die op 

woensdag, donderdag en vrijdag in unit 2c komt werken en juf Kirstin de Jong die op woensdag, 

donderdag en vrijdag in unit 1c komt werken. Alle drie de juffen hebben veel ervaring. 

 

Dinsdag 2 juli staat van 13.30-14.30 uur het wenuurtje gepland. De kinderen komen dan met hun 

nieuwe klasgenootjes in de nieuwe groep. De leerkrachten die zij volgend schooljaar krijgen zijn er 

dan ook. Alleen juf Marjon kan er helaas niet zijn i.v.m. haar huidige klas. Juf Ingrid zal unit 4c 

overnemen. 

Voor de kinderen van groep 8 staat een activiteit onder begeleiding van onze collega’s van de TSO op 

het programma. 

 

IJsjes van de ouderraad 

Vorige week zijn alle kinderen en het team enorm verrast omdat zij werden getrakteerd op een ijsje 

vanwege het tropische weer. Bedankt ouderraad voor dit leuke en lekkere gebaar!  

 



Tariefwijziging Tussen Schoolse Opvang schooljaar 2019-2020.  
Sinds de aanvang van onze TSO in januari 2015 is ons TSO tarief onveranderd gebleven. €168,00 per 
jaar (dit bedrag wordt gefactureerd in 12 maandelijks termijnen van € 14,00). Tijdens de TSO wordt 
uw kind opgevangen door gekwalificeerd kinderopvang personeel, daarbij worden 
er knutselactiviteiten, veerkracht activiteiten, bordspellen en begeleide buitenspellen aangeboden.  
De loonkostenstijging en de stijging van de inflatie over 2019 heeft ons doen besluiten om per 1 
september 2019 het tarief van de TSO te verhogen met 4,4% (loonkostenstijging en inflatie over 
2019).  
Dit resulteert in een nieuw jaarlijks TSO tarief van € 175,39 wat neerkomt op € 14.62 per maand.  
Onlangs heeft de MR ingestemd over de tariefstelling per 1 september 2019.  
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
  
Met vriendelijke groet,  
Jacqueline Janssen, manager kinderopvang IKC De Gouden Griffel   
 

Babynieuws 

Juf Marloes is op 22 juni de trotse mama geworden van haar zoon Joep.  

Wij feliciteren Marloes en Thijs met hun zoontje en feliciteren Stijn en Pim met hun broertje. V eel 

geluk met de kleine Joep! 

 

 

 

Nieuwe leerlingen 

Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom bij ons op De Gouden Griffel:  

Tiemen van Wijk in unit 1a bij juf Kelly en juf Yvonne. Bob Meij in unit 1b bij juf Marcella en juf 

Monique. Lou-Ann Stuger en Juliëtte Versteegh in unit 1c bij juf Shalini. Keo Wilhelmus en Tessa v.d. 

Waal in unit 1cG bij juf Ramona en juf Daniëlle.  

Wij wensen Tiemen, Bob, Lou-Ann, Juliëtte, Keo en Tessa een heel fijne en leerzame tijd bij ons op De 

Gouden Griffel. 

 

Afscheid van groep 8 

Dit jaar vertrekken 79 naar het voortgezet onderwijs. Wij wensen hen alle goeds en heel veel succes!  

Zet hem op:  Yashila Baidjnath-Misier, Emma de Boer, Feline Cuypers, Jort Docter, Daantje 

Gelderblom, Rens Hof, Christijan Jacobs, Sofie de Jong, Anna van Katwijk, Britt de Kimpe, Yuna van 

der Laan, Wessel Niestadt, Charlotte Prick, Daantje van der Schoot, Malena Schumacher, Marjolein 

Weerts, Evi de Wekker, Celeste Zervaas, Koen van Alphen, Lars Bosman, Nikki Buningh, Luuk Franken, 

Babette Hermes, Mika van Heukelingen, Claartje Koeleman, Julia Martens, Luc Mulder, Lise Nagy, 



Esmee Prins, Elise Rijerse, Lanica van Rutten, Sofie Stevens, Daan Stoffels, Jaylynn Struik, Damian 

Struis, Rosa Witvliet, Carlijn van Alphen, Thijmen Bekink, Olivier Beumer, Jim Bouwens, Julian van 

Breemen, Guusje Gaasbeek, Julia Gast, Floris Hage, Amber Heesterman, Tom van Os, Tijl Stoker, Nikki 

Tieleman, Merle Timmermans, Lotte Veltman, Lisa Vermeij, Mats Vink, Sven Bouwens, Casper ten 

Brummelaar, Boyd van der Gaag, Alisa Hektor, Floris Landman, Olivier Morreau, Stein van Os, 

Thomas Smeding, Robine Vermaseren, Fleur Voets, Femke Vos, Julia Wezemer, Gioventino Zegers, 

Tim van Ammelrooij, Owen van Barneveld, Lisanne Busser, Judith de Groote, Sophie Houthuizen, 

Daphne Jetten, Jikke Kerstens, Charlotte Ligtelijn, Sophie Looije, Kai te Pas, Marsha Paulina, Sascha 

Pikaar, Noah Sandvliet en Emma Spaan. 

 

Nieuws van de intern begeleiders 

TROTS!  
De Cito-eindtoets is gemaakt met een prachtig gemiddelde van 538,1. Met deze score zitten we ruim 
boven het landelijk gemiddelde van 535,7. Alle leerlingen van groep 8 hebben een passende school 
gevonden.   
In alle Units zitten de Cito’s er op! Alle kinderen en leerkrachten werken keihard aan de laatste fase 
van schooljaar 2018-2019; er  wordt een musical geoefend, er staat nog een festiviteit van de 
leerlingenraad op de planning, groep 2 glijdt uit en groep 8 wordt uitgezwaaid. Ondanks het warme 
weer en dat het jaar er al bijna op zit, wordt er nog heel hard gewerkt aan rekenen, spelling, taal, 
schrijven en Jeelo.   
  
Achter de schermen  
Er wordt ook veel werk gedaan waar jullie niets van zien; rapporten worden geschreven, uitgebreide 
leerling-overdrachten worden gedaan, oudergesprekken vinden plaats, handelingsplannen worden 
geëvalueerd en aangepast en ook komend schooljaar wordt al voorbereid.   
Wijzelf volgen onze (zorg)leerlingen zo goed mogelijk en zien er op toe dat elke leerling zo goed 
mogelijk wordt overgedragen aan de volgende leerkracht.   
  
Wij wensen alle kinderen heel veel plezier toe in hun nieuwe klas, nieuwe unit of nieuwe 
(middelbare) school. Voor nu eerst een hele fijne afsluiting van het schooljaar en een spetterende 
zomervakantie toegewenst!  
  
Tamara Brust   Tamara Vink-Zwanenburg  
IKC De Gouden Griffel    De Gouden Griffel  
Theo d ‘Orsingel 30   Annie M.G. Schmidtlaan 2  
tbrust@degoudengriffel.nl  tvink@degoudengriffel.nl  
Werkdagen: ma-di-do   Werkdagen: ma-di-do  
 

Nieuws van de leerlingenraad 

We hebben op beide locaties een leerlingenraad, die bestaat uit kinderen uit unit 3 en 4. Aan het 
einde van het schooljaar willen we even in het kort aangeven wat de leerlingenraad dit jaar heeft 
bezig gehouden. Ik, Jacqueline Wielens, begeleid de kinderen hierbij. 
Op het IKC wilde de leerlingenraad dat er in iedere klas een fles water op tafel mocht staan, dit 
hebben ze prima geregeld met de directie. Ook vonden ze het belangrijk dat de tassen in de gang niet 
overal werden neergegooid, vaak net naast de kast. Ze zijn als leerlingenraad hun eigen klas gaan 
controleren of de tassen daadwerkelijk in de kasten werden gelegd zodat iedereen veilig door de 
gangen kon lopen. Een ander thema was bewegen, hier wilde vrijwel iedereen meer van. Statafels en 
zitballen waren goede opties. Ook het buitenspelen was een punt dat regelmatig terug kwam, waar 
kan je het beste voetballen en kunnen er meer spullen komen voor het buitenspelen. Niet alles was 
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realiseerbaar, wel wordt er naar iedere suggestie van de leerlingenraad goed geluisterd en gekeken 
wat er wel kan.  
Op de Gouden Griffel kwam het gebruik van luizencapes ter sprake en ook hier de wens om meer te 
kunnen bewegen in de klas. Ze zouden graag zien dat het grasveld een beter voetbalveld werd, 
misschien kunstgras. Helaas was dit niet haalbaar met de gemeente. Ook hebben ze goede tips 
aangedragen ten aanzien van de bieb. Maar de meeste tijd hebben ze in het Foodfestival gestoken. 
Hierover is inmiddels ook met alle ouders gecommuniceerd. Dus hopelijk komt iedereen VRIJDAG 12 
JULI  naar HET FOODFESTIVAL OM 12.00 UUR!!!!!!!!!!!!!!!!! Op de Gouden Griffel    
 

Gratis uitjes voor kinderen 

Beste allen, 
  
Ik wil jullie nogmaals de organisatie in Rotterdam: Laat ze maar lachen  onder de aandacht brengen. 
Kinderen uit Lansingerland mogen er ook aan deelnemen. Hieronder uitjes die de komende 2 
maanden georganiseerd worden: 
  
GRATIS UITJES VOOR KINDEREN! 
  
Laat Ze Maar Lachen organiseert uitjes voor kinderen bij wie het door hun thuissituatie niet mogelijk 
is. Zo komen ze af en toe in een wereld waarin ze kunnen lachen en plezier maken. 
De brandweer - zaterdag 15 juni  
Het uitje van 15 juni is heel spannend en gaaf. We gaan op bezoek bij de brandweer. Deze stoere 
dappere mensen gaan ons van alles laten zien over hun werk. Je mag ook zelf aan de slag met b.v. 
blussen en allerlei andere stoere zaken. Voor de lunch wordt gezorgd. Verdere informatie volgt na 
inschrijving. Geef je op, wij hebben er weer erg veel zin in.   
 
Plaswijckpark - zaterdag 20 juli  
Kom jij de start van de zomervakantie ook gezellig met ons vieren in het Plaswijckpark! Lekker spelen 
in de Speelwijck, gezellig dieren kijken in de Dierenwijck of relaxen in de Wandelwijck. Het kan 
allemaal! Vanaf 4 juni kan je je opgeven voor dit uitje. Tijd: 09.00 uur – 15.00 uur. Leeftijd: 4-12 jaar  
 
Oer natuur Tiengemeten - zaterdag 24 augustus  
Aan het eind van de zomervakantie gaan we naar het eiland Tiengemeten, naar speelnatuur van 
Oerrr! We gaan met de bus en gaan varen met een boot! Je kunt er vlotten en hutten bouwen, 
dammen leggen in de beek, kikkers besluipen, dwalen in het doolhof of door de  tunnels kruipen. 
Verder glijden van de modderbanen, lekker in het water ravotten enzovoorts. Kortom allemaal leuke 
dingen. Bij slecht weer kunnen we ook nog naar het landbouwmuseum en het Rien Poortvliet 
museum, waar o.a. veel kabouters zijn! Neem zwemspullen en schone kleren mee, dan kan je lekker 
vies worden! Tijd: 09.00 – 17.00 uur Leeftijd: 4-12 jaar Verzamellocatie: Zuidplein. Ophaallocatie: 
Zuidplein. Vanaf 20 juni kan je je voor dit uitje opgeven. 
 
Code aanmelden  
Wij geven voorrang aan ouders die zich aanmelden via hulpinstanties als Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG), wijkteams en voedselbanken. De code voor het brandweer uitje is : welkom1296. De 
code voor het Plaswijckpark uitje is: welkom1369. De code voor het uitje  Tiengemeten: welkom1681. 
 
Meld kinderen aan 
op laatzemaarlachen.com/rotterdam/<https://laatzemaarlachen.com/rotterdam/>! Aanmelden 
duurt ongeveer 5 minuten en kan ook met je mobiele telefoon. Als je toch niet bij het uitje kan zijn 
dan moet je je afmelden. Bij twee keer afwezigheid zonder af te melden moeten wij 
helaas toekomstige aanmeldingen weigeren 
 Met vriendelijke groet, 

https://laatzemaarlachen.com/rotterdam/
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Margareth Jeschke 
Procescoördinator toegang eerstelijn jeugd 
  
Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond 
Noorderparklaan 14 
2662 DJ  Bergschenhoek 
088 – 20 10 000 
06-52749973 (Direct) 
  
www.cjgrijnmond.nl 
toeleidinglansingerland@cjgrijnmond.nl 

 

Nieuws van de ouderraad 

De laatste weken van het jaar zijn in volle gang. Altijd drukke maar leuke weken.   
Vorige week hebben wij de avondvierdaagse gelopen. De OuderRaad heeft gezorgd dat eenieder zich 
via Servey Monkey heeft kunnen inschrijven en de deelnemerskaart heeft ontvangen. De 
welverdiende medailles zijn uitgedeeld en de OR heeft een leuke attentie te overhandigd.   
Voordat ook de OR met zomerreces gaat zullen wij nog een leuk cadeau verzorgen voor onze 
groepen 8. Dit cadeau zullen zij samen met een bloem na het opvoeren van de musical ontvangen.    
Wij wensen eenieder alvast een heel zonnig en ontspannen vakantie toe.    
Tot volgend jaar!   
Groeten,   
OR.   
 

 

Zomerlezen 
In de bijlage vindt u informatie over zomerlezen. Het is belangrijk dat kinderen in de zomervakantie 
blijven lezen. Zie hiervoor de tips in de bijlage. 
 
Stichting Jarige Job 
Dit schooljaar zijn wij gestart met de Stichting Jarige Job. De kinderen die jarig zijn brengen geen 
traktatie mee voor de leerkrachten maar kunnen een donatie geven die de school overmaakt naar de 
Stichting Jarige Job. Deze organisatie zorgt ervoor dat kinderen die hun verjaardag niet kunne n 
vieren vanwege geldgebrek, toch een klein feestje kunnen geven. Zij ontvangen een verjaardag doos: 
hierin zitten slingers, ballonnen, een traktatie om op school uit te delen, twee cadeautjes, 
knakworstjes, een pak om een taart of cake te bakken en nog een paar kleinigheden. 
Wij hebben van 1 september 2018  tot en met 1 juli 2019 het volgende bedrag opgehaald: 
 

€ 1.710,74 
 

Een verjaardag doos heeft een inhoud van € 35,00. Wij hebben dus  48 kinderen blij kunnen maken. 
Hartelijk dank hiervoor. Wij hopen dat u volgend schooljaar deze Stichting wederom wilt steunen. 
 
 

 

Schooljaar 2019-2020 
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Wij willen u alvast laten weten dat de informatieavond voor het komende schooljaar staat gepland 
op woensdagavond 11 september 2019. De avond vindt plaats op de locatie waar uw kind les heeft. 
U krijgt informatie van de leerkracht(en) over het schooljaar 2019-2020. 

Ook belangrijk om alvast in uw agenda te noteren zijn de schoolkampdagen: 

Unit 4:  18, 19 en 20 september 2019 

Unit 3: 25, 26 en 27 september 2019 

Unit 2: 3 en 4 oktober 2019 

Unit 1: 19 en 20 september 2019 

 

De kinderen van de GG gymmen in de gymzaal op het IKC. De kinderen die volgend schooljaar in unit 
2aG zitten hebben op woensdagochtend van 10.30-11.30 uur gym. Zij mogen op woensdag om 11.45 
uur worden opgehaald bij het IKC. Bent u er niet dan lopen de kinderen met juf Sandra mee terug 
naar de GG. U mag uw kind niet onderweg uit de rij “plukken”.  

De kinderen van unit 2bG starten vrijdagochtend met gym op het IKC. Zij gymmen van 8.30-9.30 uur. 
De deur gaat om 8.20 uur open. U brengt u kind op vrijdagochtend rechtstreeks naar het IKC. Juf 
Sonja en gymmeester Kevin zijn er om de kinderen op te vangen. Na de gymles lopen de kinderen 
met de juf mee terug naar school. Het is erg fijn als er ouders zijn die mee naar de gym (unit 2aG) of 
terug naar school (unit 2bG) kunnen lopen. 

 

Belangrijke data 

Dinsdag 2 juli:   Wenuurtje voor alle kinderen 

Woensdag 3 juli:  Kijkochtend unit 2 en unit 3 van het IKC 

Woensdag 10 juli:  Optionele 10 minuten gesprekken 

Vrijdag 12 juli:   De kinderen krijgen hun rapport mee 

Dinsdag 16 juli:   Afscheidsmusical voor de ouders van groep 8 en groep 7 op het IKC 

Woensdag 17 juli:  Afscheidsmusical voor de ouders van groep 8 en groep 7 op de GG 

Woensdag 17 juli:  Kinderen van groep 2 glijden naar groep 3 

Woensdag 17 juli:  Kinderen nemen afscheid van de kinderen van groep 8 

Donderdag 18 juli:  Laatste schooldag 

Vrijdag 19 juli:   Start van de zomervakantie voor de kinderen 

 

 

 

 

Het team van De Gouden Griffel wenst u alvast 
een heel fijne en gezellige zomervakantie! 


