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Nieuws vanuit directie 

Inschrijven broertjes en zusjes 

De kleuterklassen hebben al zo veel aanmeldingen dat er op de lo-
catie Stampioendreef voor het schooljaar 2017-2018 een leerlingen-
stop is. Op de locatie Groeneweg starten we in januari een derde 
kleuterklas. Dit wordt een instroomgroep voor alle leerlingen die 
vanaf januari gaan komen. Wij zijn nu hard aan het zoeken naar 
een nieuwe collega die de instroomgroep kan opstarten. Meer infor-
matie volgt via deze nieuwsflits 

Heeft u nog jonge kinderen in het gezin die niet zijn ingeschreven? 
Dan wil ik u vragen dit snel te doen. Omdat broertjes en zusjes als 
ze tijdig zijn ingeschreven voorrang krijgen op nieuwe aanmeldin-
gen is het fijn tijdig te weten hoeveel plek er nog over is.  U kunt 
het inschrijfformulier vinden op onze website of ophalen op school.  

Studiedagen 

Ik kreeg van enkele ouders de vraag hoe het aantal extra vrije da-
gen voor de kinderen wordt berekend. De berekening gaat als 
volgt: 

In acht jaar moeten alle leerlingen minimaal 7520 klokuren op 
school zijn. Op de Groenehoek gaan de groepen 1 t/m 4 gaan mini-
maal 900 uur naar school en onze groepen 5 t/m 8 gaan 980 uur 
naar school.  Onze kinderen gaan op lange dagen 5,75 uur per dag 
naar school en op korte dagen 3,5 uur. Zo ontstaat er een optelsom 
van het aantal schooldagen x het aantal uren.  

Het teveel aan uren wordt gecompenseerd met extra vrije dagen 
voor de leerlingen. Wij hebben op deze vrije dagen dit schooljaar 
drie keer een studiedag gepland. 

Dit schooljaar gaan de leerlingen van de onderbouw, na aftrek van 
de compensatiedagen 912 uur naar school en de kinderen van de 
bovenbouw 990 uur. In overleg met het team en de MR wordt jaar-
lijks bekeken hoe we deze compensatiedagen het beste kunnen 
plannen. Zo is er dit jaar gekozen voor o.a.  vrije vrijdagen voor een 
vakantie en een extra week vakantie in juni. Na een positief advies 
van de MR wordt het definitieve vakantierooster inclusief compensa-
tiedagen geplaatst in de nieuwsflits. Dit is meestal rond maart. 

Bosos leerlingvolgsysteem kleuters 

In het schooljaar 2016/2017 zijn wij in de kleuterbouw gestart met ons nieuwe 
leerlingvolgsysteem, Bosos. Door middel van observatielijsten die de leerkrachten 
invullen, houden wij de ontwikkeling van de kleuters bij. Bij een nieuw volgsys-
teem horen ook ontwikkelingen. Vorig jaar zijn de kleuterrapporten aangevuld 
met een Bosos rapport. Dit jaar focussen wij op het verder implementeren van 
Bosos in de kleuterbouw door het aansluiten bij de doelen gesteld door Kleuter-
plein; onze methode. Daarnaast onderzoeken wij of Bosos ook iets kan beteke-
nen voor de overdracht naar groep 3. 

DigiDuif en Parnassys 

Op school gebruiken wij Di-
giDuif om met u te kunnen 
communiceren. Voor alle 
leerling gegevens (o.a. cij-
fers en adresgegevens) wer-
ken wij met Parnassys. Wilt 
u als u gegevens wijzigt in 
DigiDuif de gegevens ook 
wijzigen in Parnassys? Dit 
kan via het ouderportaal van 
Parnassys. Zo blijft onze ad-
ministratie op orde en kun-
nen wij u bereiken indien no-
dig. Alvast bedankt! 



Sinterklaas 

 

5 december komt nu steeds dichterbij. 
Ieder jaar zijn wij weer blij. 
Dat de Sint ons met een bezoek vereerd, 
Helaas heeft Piet zich onlangs flink bezeerd. 
Hij maakte een enorme smak, 
Lukt dat lopen nu nog op het dak? 
Komen ze te paard, met het vliegtuig of op de fiets? 
Daarvan weten wij nog helemaal niets! 
Wanneer u blijft kijken bij het plein, 
Blijft u dan alstublieft achter de aangewezen lijn. 
Zo kunnen alle kinderen genieten, 
van het kijken naar de Sint en zijn pieten 
Na een gezellig feest en een hoop lol. 
Stopt om 14.00 uur de school. 
Denkt u eraan dat u dit eventueel ook aan de BSO vertelt, 
Of dat u ze hier even over belt? 
We hopen op een gezellig feest, 
We hebben er in ieder geval al zin in, zoals u leest! 

Van Sint… naar Kerst! 

Kerst versieren  

Als Sinterklaas naar Spanje is vertrokken gaan wij de school natuurlijk weer in kerstsfeer brengen. 
Dit gebeurt op vrijdag 8 december. De kerstbomen zullen op maandag 11 december samen met 
de kinderen versierd worden. Hiervoor mogen de kinderen kerstversiering meenemen.   
 
Knutselen kerst groepsdoorbrekend 

In de week van 11 december vinden de groepsdoorbrekende activiteiten plaats. Iedere groep 
knutselt deze week samen met een andere groep een mooi werkje voor de kerstmarkt; ieder kind 
maakt één knutselwerkje om te verkopen. De materialen worden verstrekt door de school. Het be-
looft een gezellige knutseldag te worden!    

Kerstdiner en kerstmarkt 20 december 

Op woensdag 20 december vieren we op school kerst met een feestelijk kerstdiner en een knusse 
kerstmarkt. Alle voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.  De OR heeft hierbij een belangrijke 
rol, zij organiseren dit met behulp van ouders die zich opgegeven hebben voor deze werkgroep 
samen met de leerkrachten. 
 
Natuurlijk verzorgen de kinderen gezamenlijk het kerstdiner. Ieder kind brengt iets mee naar 
school. Van een klein gerechtje, groenten, een toetje, drinken tot plastic bordjes of een tafelkleed. 
Alles is mogelijk! Vooraf kan op de intekenlijst op het prikbord van de klas aangegeven worden 
wat uw bijdrage is  
 
Terwijl de kinderen in de klas genieten van het kerstdiner is er ook een gezellig samenzijn speciaal 
voor de ouders georganiseerd. De tijd tussen kerstdiner en kerstmarkt is immers kort, dus dat is 
wel zo handig. Buiten op het schoolplein kunt u samen lekker een kom warme erwtensoep met 
brood of een bekertje glühwein gebruiken. U komt toch ook? 
 
Na afloop van het kerstdiner vindt de kerstmarkt plaats. U haalt uw kind op in de klas en kunt ver-
volgens samen met uw kind langs de kraampjes bij en in de klassen lopen en de zelfgemaakte 
kerstknutsels kopen. De kerstcreaties worden voor het symbolische bedrag van € 0,50 verkocht. 
Zoals elk jaar gaat de volledige opbrengst van de kerstmarkt naar een goed doel. Dit jaar is dat de 
Stichting Ambulance Wens. 
 
Meer informatie over de kerstviering, zoals de exacte tijden van de kerstviering, volgt.  



Taal-lezen 

Dit schooljaar maken de groepen gebruik van de bibliotheek in de Drie-
sprong of van de schoolbibliotheek. De leerlingen gaan ongeveer één 
keer per maand met de leerkracht naar de bibliotheek en mogen hier 
boeken lenen die gelezen kunnen worden in de groep. Daarnaast kun-
nen leerkrachten boeken lenen die passen bij de taalthema's in de groe-
pen. Met deze werkwijze wordt er op vele manieren aandacht gegeven 
aan woordenschat, lezen, voorlezen enz., zodat taal en lezen meer bete-
kenis krijgt.   

Daarnaast worden de leerdoelen van de verschillende vakken (o.a. spel-
ling en taal) inzichtelijk gemaakt. Hierdoor weten de leerlingen wat ze 
de komende periode gaan leren. Deze manieren van werken sluiten aan 
bij ons Daltononderwijs. 

Vanuit de MR 

Maandag 30 oktober vond de tweede MR-vergadering van dit schooljaar plaats. Hierbij zijn de volgen-
de onderwerpen besproken: de TSO, de schoolgids, de begroting van de school, de veiligheid rond de 
schoolgebouwen en tenslotte het jaarverslag van de MR 2016-2017. Dit jaarverslag is samen met het 
publicatieverslag van deze vergadering op de website van de Groenehoek geplaatst en is onder het 
kopje MR te vinden.  

De volgende MR-vergadering staat gepland op dinsdag 28 november om 20.00 uur. Een gedeelte van 
deze vergadering is gezamenlijk met de OR. U bent van harte welkom om als toehoorder aanwezig te 
zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar: mr@obsgroenehoek.nl  

Mocht u vragen/opmerkingen hebben betreft de onderwerpen die besproken zijn of andere onderwer-
pen, dan kunt u deze altijd via bovenstaand mailadres of natuurlijk persoonlijk aan iemand van onze 
MR stellen. 

Kijkochtend donderdag 14 december a.s. 

Donderdag 14 december a.s. is er op onze beide locaties een kijkochtend. U bent van harte welkom in 
de groepen van uw kind(eren). Voor de Stampioendreef is de kijkochtend van 08.30-09.00 uur en 
voor de locatie Groeneweg is het van 08.45-09.15 uur. We begrijpen dat als u meerdere kinderen 
heeft, u graag bij alle kinderen wilt kijken. Toch willen we u vragen, indien u weggaat, dit van te vo-
ren met uw zoon/dochter te bespreken en het afscheid zo kort mogelijk en zo stil mogelijk te houden. 
Mocht u jongere kinderen meenemen naar de kijkochtend, dan vragen wij u toezicht te houden op het 
jongere kind en de rust te bewaren. Wij hopen u donderdag in de groepen te verwelkomen! 

Zoals u heeft gemerkt proberen wij al onze belangrijke 
informatie te bundelen in de Nieuwsflitsen, zodat u min-
der aparte e-mails van werkgroepen van ons ontvangt. 
Wij hopen dat het u bevalt en dat u onze Nieuwsflits met 
plezier leest.  

Volgende Nieuwsflits 

De volgende Nieuwsflits verschijnt op donderdag 21 de-
cember (voor de kerstvakantie).  
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