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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wij hopen dat u hebt genoten van een heerlijke vakantieweek.
Het team van de Gouden Griffel heeft maandag 29 oktober een studiedag gehad waarbij wij ons
vooral hebben gericht op de jaardoelen van dit schooljaar. Zo hebben wij ons verder verdiept in Jeelo
(onze projectmatige leeromgeving). Wij hebben gesproken over het signaleren van kinderen die
meer uitdaging nodig hebben. Wij hebben een korte evaluatie gehouden over onze nieuwe
schrijfmethode Klinkers. Unit 1 heeft zich meer verdiept in het spelend leren in hoeken en unit 2,3 en
4 hebben het werken met Snappet geëvalueerd.
In de middag hebben wij kennisgemaakt met het nieuwe Strategisch Beleid Plan van de Laurentius
Stichting dat volgend schooljaar van kracht gaat en waar veel collega’s van de Laurentius Stichting
aan hebben meegewerkt. Aansluitend op het SBP zal de Gouden Griffel zich dit schooljaar bezig
houden met het schrijven van een nieuw 4 jarig schoolplan (2019-2023).
Juf Romy is terug van haar zwangerschapsverlof. Wij wensen haar veel succes en vinden het erg fijn
dat zij er weer is.
Wij hebben afscheid genomen van juf Tessa. Tessa heeft Romy heel goed vervangen. Wij wensen
Tessa veel succes met haar nieuwe uitdaging.
Nieuwe leerlingen
Wij heten de volgende leerlingen van harte welkom bij ons op de Gouden Griffel:
Olivier Ouwehand en Lara Peters in unit 1aG, Tobias Ferns en Annejet Zwart in unit 1b, Amy
Scholtens in unit 1a, Sam van Boheemen en Jent Roeland in unit 1d en Daan van Boheemen in unit
3d.
Wij wensen Olivier, Lara, Tobias, Annejet, Amy, Sam, Jent en Daan een heel fijne en leerzame tijd bij
ons op De Gouden Griffel.
Inschrijving broertjes en/of zusjes
Wij willen u er op attent maken dat onze school op beide locaties behoorlijk groeit. Zo is er voor
sommige groepen al een leerlingenstop. Als u nog kinderen thuis hebt die u wilt inschrijven, wilt u dit
dan z.s.m. doen om verzekerd te zijn van een plekje bij ons op school. Zeker voor kinderen die nu

tussen de 1-2 jaar zijn is het belangrijk op tijd in te schrijven. U kunt op school een inschrijfformulier
halen bij de administratie.
Stichting Jarige Job
In de maand oktober heeft u met elkaar € 253,50 gedoneerd voor de Stichting jarige Job. Hartelijk
dank hiervoor.
Even voorstellen

Velen zullen mij inmiddels al wel eens hebben gezien, maar toch zal ik mij nog even
voorstellen. Mijn naam is Mandy en ik ben 28 jaar oud. Ik ben hier vorig jaar op de Gouden
Griffel gekomen als invaller voor juf Romy.
Daarvóór heb ik een aantal jaar invalwerk gedaan in de regio Den Haag en Rotterdam. Dit
jaar sta ik bij alle klassen op de Gouden Griffel ingedeeld als extra handen, dus kunt u mij
overal tegenkomen. Met kinderen werken vind ik super leuk en veelzijdig. Ik sta dan ook elke
morgen met plezier op om weer aan het werk te gaan. Ik heb thuis twee katten en mijn
hobby's zijn paardrijden, lezen, film kijken en leuke dingen doen, zoals uiteten gaan.
Zijn er nog dingen die u wilt weten, dan kunt u mij gerust even aanspreken.

Groetjes, juf Mandy
Nieuws van de ouderraad
Wat hebben wij een mooie nazomer gehad! Zelfs zo mooi dat maandag 15 (GG) en
dinsdag 16 oktober (IKC) we de schoolfoto’s buiten hebben kunnen maken.
De OR heeft zich ook dit jaar weer ingezet om de schoolfotograaf te regelen en te begeleiden. We
hopen dat jullie tevreden zijn over het resultaat. Feedback horen we graag !
Verder zijn ook de cadeautjes voor de jarige weer ingekocht en ingepakt. We hopen dat ze ook dit
jaar in de smaak vallen.
Ook is de nationale Kinderboekenweek achter de rug, op beide locaties zijn er leuke hoeken versierd
om de school in sfeer te brengen.
Dit laatst brengt ons bij de huidige bezetting van de OR. Zoals eerder in de nieuwsbrief geschreven
zijn een aantal OR leden na jaren van trouwe dienst uit de OR waardoor we momenteel met
onderbezetting kampen. Verschillende wervingsactiviteiten hebben niet tot het gewenste resultaat
geleid. En daarom zoeken wij naar een andere oplossing.
Wellicht zijn er een aantal ouders dat het versieren van de school bij evenementen voor zijn rekening
willen nemen in de vorm van een versiercommissie.
Mocht ook dit geen uitkomst bieden dan zal de OR in de toekomst wellicht keuzes moeten maken in
de te vervullen wensen van de school.
Aanmeldingen voor de versiercommissie of de OR kan door je op te geven bij de OR-leden, docenten,
directie of via: ouderraad@degoudengriffel.nl

Vrijwillige ouderbijdrage
Het is u misschien ontschoten, maar voor veel leerlingen, waarvoor geen machtiging is afgegeven, is
de ouderbijdrage nog niet betaald. Bij deze daarom het vriendelijke verzoek om (wanneer
u geen machtiging heeft afgegeven) het bedrag a € 75,- over te maken op het volgende
rekeningnummer:
NL 61 INGB 0002686792
t.n.v. Ouderraad basisschool De Gouden Griffel, o.v.v. de naam/namen van uw kind(eren) en
groepsnummer(s).
Van de ouderbijdrage worden activiteiten bekostigd, welke niet vanuit het “normale” schoolbudget
betaald kunnen worden.
Ps. U kunt ook overstappen op automatische incasso. Vul dan bijgevoegde formulier in en lever dit
in bij de leerkracht van uw kind.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!
We zullen er alles aan doen om met uw bijdrage er weer een gezellig en actief schooljaar van te
maken.
Met vriendelijke groeten,
De ouderraad
Roparun Team de Gouden Griffel
Ook in 2019 doet een groep leerkrachten en ouders van de Gouden Griffel mee aan de Roparun. Na
het succes van 2017 met een opbrengst van 16.624,47 en de fantastische ervaringen gaan we ons
inzetten om weer een waanzinnig bedrag bij elkaar te lopen en fietsen.
De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam
waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen
voor mensen met kanker waarbij het motto is “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen
dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.
Naast de sportieve uitdaging, is er dus de uitdaging om zo veel mogelijk geld op te halen voor het
doel. Dit doen we door het organiseren van verschillende acties. Misschien heeft u al gezien dat er bij
de inleverplek voor lege flessen bij de Jumbo en de kleine Albert Heijn een poster van ons team
hangt. Hier kunt u uw statiegeld doneren. Zo starten we binnenkort met de lotenverkoop,
organiseren we een wijnproeverij en lessen body attack. Verder zijn we met sponsoracties bezig via
Verhage en restaurant Pasto. Daarnaast zal er na de herfstvakantie een sponsorloop op school
worden gehouden. De leerlingen kunnen zich laten sponsoren door ouders, familie, buren en
kennissen en zo zelf geld bijeen te lopen voor stichting Roparun. De formulieren hebben de kinderen
al meegekregen en kunnen vanaf 31 oktober weer mee naar school genomen worden!
En dit is pas het begin. Wij blijven ons tot aan de start in Parijs op 8 juni 2019 inzetten om zoveel
mogelijk geld op te halen. Maar niet alleen financiële steun is belangrijk. Om van Parijs naar
Rotterdam te komen werken we in 2 teams. Om beide teams onderweg te verplaatsen en de nodige
rust te bieden hebben we 2 busjes en 2 campers nodig en materiaal voor het verzorgen van de
catering.
Daarnaast zijn we nog op zoek naar leerkrachten en ouders die het team wi llen ondersteunen. Bij het
organiseren van sponsoracties, het in contact brengen met bedrijven of tijdens de Roparun. We
zoeken nog een Fysiotherapeut, chauffeurs en iemand voor de catering.

Bent of kent u iemand die samen met ons de Roparun tot een succes kan maken? Mail dan naar
roparun19@gmail.com

Schoolbibliotheek
Voor de schoolbieb op De Gouden Griffel zijn wij op zoek naar ouders, opa's of oma's die het leuk
vinden om kinderen te helpen bij het uitzoeken van een nieuw leesboek. De schoolbieb is nu
onbemand en dat maakt het zoeken voor onze leerlingen moeilijker. Lezen neemt een belangrijke
plek in in ons onderwijs. De schoolbieb dus ook! Hoe meer ouders, opa's of oma's zich aanmelden,
hoe minder tijd het van u vraagt! Het dagdeel dat de bieb open is kunnen we onderling afspreken.
Aanmelden kan bij Aukje Keilholz
akeilz@degoudengriffel.nl

Uitslag enquête informatieavond
Informatieavond
Dit jaar hebben we een andere invulling gegeven aan de informatieavond. We hebben u om feedback
gevraagd om te inventariseren hoe deze opzet is bevallen, welke tips u heeft en wat we vooral
moeten behouden. Hierbij informeren wij u over de uitkomst van deze poll.
435 ouders (e-mailadressen) hebben de vragenlijst ontvangen via Digiduif. Hiervan heeft 16%
gereageerd. Dit zijn 70 personen.
Van deze ouders heeft de helft 1 kind op school en de helft heeft 2 of meer kinderen op school.
Kiezen uit de workshop was voor 2/3 van de ouders makkelijk. De tips die we hierover krijgen :
 Inventariseer van te voren de informatiebehoefte bij ouders
 Schrijf bij de titel van de workshop kort iets over de inhoud ervan.
Een aantal workshops zijn zeer goed bezocht:
 Jeelo
 Snappet
 Informatie over de Units
De tips die we hierover krijgen:
 Doe de inschrijving van te voren
 Liever 3 workshop rondes
De workshops werden over het algemeen als waardevol, prettig en inf ormatief ervaren. Bij de
informatieworkshop over de Units moeten we overwegen wat er schriftelijk kan en wat zinvol is om
in een workshop te doen. Nu was er een overlap.
Een kwart van de ouders die hebben gereageerd vindt deze manier van informeren niet p rettig. De
voornaamste reden hiervoor is het missen van het contact met de leerkracht(en) en de andere
ouders van de klas.
De helft van de ouders komt volgend jaar zeker weer als we deze opzet handhaven. 1/3 laat dit van
de inhoud van de workshops afhangen. Informatie vooraf over de inhoud van de te kiezen workshops
is hierbij belangrijk.
De informatieavond krijgt een 7,32 met een deviatie van 4-10. Hierbij wordt 8 keer een onvoldoende
gegeven. 85% van de responderende ouders geeft een voldoende waarvan 70% een 7 of een 8
geeft.
De meeste tips die we krijgen gaan over het aantal te kiezen workshops, informatie vooraf en het
missen van het contact met de eigen leerkracht en andere ouders van de klas. Ook krijgen we de tip
om de gemiste workshops digitaal beschikbaar te maken.
Voor wat betreft de response: we maken zeker gebruik van deze informatie bij het organiseren van
de informatieavond voor komend schooljaar. Helaas geeft 16% reacties niet een representatief
beeld.

Nieuws vanuit onze eigen BSO (IKC De Gouden Griffel)
Afgelopen weken hebben ook wij als BSO een bijdrage geleverd aan het eerste Jeelo project:
“omgaan met elkaar”.
Wij hebben tijdens de jaarlijkse pestweek extra aandacht besteed aan hoe ga je op een prettige
manier met elkaar om. Wat is een grapje maken en wat is pesten.
Wij zijn hierover met de kinderen in gesprek gegaan en hebben diverse activiteiten en spelvormen in
dit thema aangeboden. Bv complimentenkring, judo, veerkracht en we hebben
vriendschapsarmbandjes voor elkaar gemaakt.
Ons team heeft ook tijdens de Jeelo-workshop op school bij verschillende units een bijdrage
geleverd. Er is gekeken wat voor een talenten hebben de BSO medewerkers en wat zouden ze daar
mee kunnen doen tijdens de workshops. Zo waren er stoeiworkshops bij unit 1, is er bij unit 2
gekookt en zijn er samenwerkingsspellen aangeboden. Bij unit 3 worden komende week creatieve
workshops aangeboden.
Zoontje Salma geboren
8 oktober is Salma bevallen van Moesa.
Salma zal medio januari weer terugkomen van haar zwangerschapsverlof.
Wij wensen Salma, Soufian, Naoufal en Moesa veel liefde, geluk en goede gezondheid toe.

Nieuws uit de kerk
Zondag 4 november is er om 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk een gezinsviering,
samengesteld door een groep enthousiaste mensen. Het thema van de viering is: Wij hebben lief.
Na het stoppen van de werkgroep familieviering zal de gezinsviering een viering zijn
waarin de kinderen in de kerk blijven en actief betrokken worden. Voor de allerkleinsten (0 to t 5 jaar)
zal er crèche zijn.
Kinderkoor De BeRKelnootjes zal zorgen voor de muzikale ondersteuning en Pastor Bert Grotaers zal
voorgaan.
Wij hopen veel kinderen met hun ouders te ontmoeten.

Belangrijke data
Maandag 12 november:
Maandag 26 november:

Start tweede Jeelo project “Maken van je eigen product”
Eerste advent viering
Griffelnieuws 4 verschijnt

Hartelijke groet van het team van
De Gouden Griffel

