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Nieuws van directie 

Na een hele leuke Kinderboekenweek is het bijna weer tijd voor herfstva-
kantie. Vrijdag 19 oktober zijn de kinderen al vrij i.v.m. onze studiedag. Onze 
studiedag gaat over o.a. over het verdiepen van onze professionele leergemeenschappen 
(PLG’s). 

Zoals u weet hebben wij een sollicitatieprocedure gestart om te zoeken naar een nieuwe collega 
voor drie dagen. Helaas hebben wij niemand kunnen vinden die geschikt was. Inmiddels vangen 
we de dagen intern op. Ik maak me wel zorgen. Er zijn geen goede nieuwe collega’s te vinden 
en invallers al helemaal niet. Als er een collega ziek wordt is het lastig om vervanging te vinden. 
Ik wil daarom een oproep doen aan de ouders die een onderwijsbevoegdheid hebben. Als u mo-
gelijkheden ziet om af en toe een dag in te vallen bij ons op de Groenehoek zou ik het fijn vin-
den als u mij daarover wilt mailen. (directie@obsgroenehoek.nl)  

Alvast bedankt! 

TSO 

De tussenschoolse opvang (TSO) bestaat uit een team van 9 overblijfkrachten. Graag zouden 
wij dit team uitbreiden met een 10de overblijfkracht. We zoeken iemand die op de locatie Groe-
neweg 3 tot 4 dagen tussen 11.40 uur en 13.20 uur toezicht wil houden tijdens het buitenspe-
len. U krijgt een cursus aangeboden en ontvangt per keer een vrijwilligersvergoeding.  

Zou u het leuk vinden om overblijfkracht op OBS Groenehoek te worden dan kunt u contact op-
nemen met Sabine Luhrman (directeur) of Ria de Ruiter (leerkracht groep 1/2C). Zij kunnen ook 
eventuele vragen beantwoorden. 

Vanuit de MR 

Maandag 1 oktober vond er weer een MR-vergadering plaats. We hebben gesproken met een lid 
van de GMR van de scholengroep Holland. Daarbij hebben we onze verwachtingen naar elkaar 
toe uitgesproken en laten weten wat ons bezig houdt. Vervolgens is er over de verandering van 
de groepsbezetting gesproken en ook de TSO-ouderbijdrage en de organisatiestructuur zijn ter 
sprake gekomen. Het jaarverslag en werkplan zijn vastgesteld en op de MR-website van de 
school geplaatst. Ten slotte is er gesproken over de bijlage van de schoolgids en het schoolvei-
ligheidsplan. De notulen van de vergadering zijn te vinden op de website.  
 
De volgende MR-vergadering staat gepland op 5 november 2018 19:45 aan de Stampioendreef. 
Het eerste deel van de vergadering zal dan samen met de OR zijn. 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 on-
derwerpen dan kunt u deze altijd via bovenstaand mailadres of natuurlijk persoonlijk aan  
iemand van onze MR stellen. 
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Vanuit de OR 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Begin dit schooljaar heeft u zich kunnen opgeven als hulpouder bij een schoolactiviteit via het 
digitale aanmeldformulier voor ouderhulp. We hebben wel 115 reacties gekregen! Wij willen u 
enorm bedanken voor uw aanmeldingen, want zonder uw hulp zouden we geen activiteiten 
kunnen organiseren.  

 

Volop pret! 

Het nieuwe schooljaar is inmiddels een aantal weken begonnen en we hebben al veel leuke ac-
tiviteiten achter de rug. 

Op woensdag 26 september vond de jaarlijkse sportdag plaats. Naast een heerlijk zonnetje heb-
ben ook de enthousiaste (groot) ouders voor een hele fijne en geslaagde sportdag gezorgd. 

 

Op 3 oktober ging de Kinderboekenweek 2018 met het thema vriendschap en het motto kom 
erbij  van start. Op 4 oktober werd de Kinderboekenweek op school officieel geopend met een 
poppenkastvoorstelling voor de groepen 1 t/m 4 en een Magic goochelshow voor de groepen 5 
t/m 8 door Theater Fantast. Gedurende de Kinderboekenweek is er van alles in en om de klas 
georganiseerd.  

 

Daarnaast is de vertrouwde schoolfotograaf op school geweest. Alle leerlingen en de groepen 
staan er weer goed op en natuurlijk was er ook gelegenheid om samen met de broertjes/zusjes 
na schooltijd op de foto te gaan. 

 

Op dit moment zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen van de herfstwandeling. Deze 
vindt plaats op vrijdag 2 november. Wij hopen dat u er dan ook weer bij bent! 

 

Vacature activiteitencoördinator Ouderraad 

Vanaf komend schooljaar zijn wij op zoek naar 2 enthousiaste activiteitencoördinatoren die ons 
team willen versterken. Deze functies komen per volgend schooljaar vrij, maar wij zouden het 
fijn vinden als u dit schooljaar al mee zou willen lopen met de huidige activiteitencoördinatoren. 

Bent u graag betrokken bij de school van uw kind(eren) en lijkt het u leuk om schoolactiviteiten 
mede te organiseren?  

Reageer snel via deze link: https://goo.gl/forms/xPchyVYgTb67RAWx1 

 

Heeft u andere vragen of wilt u een keer vrijblijvend een vergadering van de ouderraad bijwo-
nen? Stuur dan een mailtje naar ouderraadgroenehoek@gmail.com 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ouderraad OBS Groenehoek. 
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Herfstwandeling 

Vrijdag 2 november genieten de kinderen van de groepen 1 t/m 4 van een heerlijke 
herfstwandeling. 
 
In speelbos ‘de Balij’ in Zoetermeer verzamelen we mooie herfst-
schatten en kunnen de kinderen verschillende opdrachten uitvoe-
ren. Het is de bedoeling dat de kinderen deze dag een stoelver-
hoger, plastic tas en warme kleding / schoenen bij zich hebben.  
De kinderen dragen deze dag een schoolshirt (over de jas). 
Het meebrengen van een tussendoortje is niet nodig, er zal ge-
zorgd worden voor drinken, komkommers en rijstwafels.   
 
Hoewel een flinke herfstbui heerlijk verfrissend kan zijn, gaat de 
herfstwandeling bij een slechte weersvoorspelling niet door. Mid-
dels de groepsleerkracht ontvangt u hierover bericht. Bij voorbaat 
bedanken we alle begeleiders voor hun hulp. Mocht er voor de 
groep van uw kind(eren) nog niet voldoende ouderhulp zijn, dan 
leest u dit in de week-/ maandbrief.  

Kanjertraining  

Na de herfstvakantie starten alle groepen weer met de Kanjertraining. Kanjertraining gaat over 
het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren 
van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kan-
jertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas 
goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Er wordt gewerkt met verschillende pet-
ten. Deze petten stellen de verschillende gedragingen voor. Zo is de gele pet van het bange ko-
nijn. Kinderen worden uitgedaagd om zich in zo’n rol in te leven en daardoor na te denken over 
welke consequenties er aan zo’n rol kleven. In de groepen 1 t/m 4 wordt gewerkt met een ver-
halenboek met bijbehorende opdrachten en vanaf groep 5 werken de kinderen met verhalen en 
opdrachten uit een werkboek.  

In de loop van het schooljaar zult u worden uitgenodigd voor het bijwonen van een Kanjerles. 
En aan het eind van het schooljaar ontvangen alle kinderen een Kanjerdiploma en ook bij deze 
uitreiking bent u van harte welkom.  

Volgende Nieuwsflits 

De volgende Nieuwsflits verschijnt op vrijdag 
9 november 2018. 
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Herfstvakantie 

Op vrijdag 19 oktober start voor de kinderen een welverdiende herfstvakantie.  

Team OBS Groenehoek wenst u en uw kind(eren) een hele fijne herfstvakantie toe 
en wij zien u graag terug op maandag 29 oktober! 


