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Nieuws van directie 

De start van het nieuwe schooljaar is altijd weer een feest. Het is heerlijk 
om alle kinderen weer terug te zien. Het blijft altijd wonderbaarlijk om te zien dat 
ze allemaal weer zo’n stuk gegroeid zijn. Dat verbaast mij ieder jaar weer. Ik heb inmiddels al 
veel vakantieverhalen mogen horen. Stuk voor stuk mooie verhalen! Fijn dat iedereen heeft 
kunnen genieten van de vakantie.  

Inmiddels zijn we drie weken verder. Iedereen is weer gewend aan zijn nieuwe juf of meester, 
nieuwe lokaal en plek in de klas. Vriendschappen zijn weer opgepakt of nieuwe vriendschappen 
zijn gevormd. De school is weer gevuld met kinderen die in alle rust hard aan het werk zijn.   

 

Helaas heeft Renée Reuser, leerkracht op de dinsdag van groep 4a en op de donderdag en vrij-
dag van groep 6B, aangegeven te gaan stoppen met werken in het onderwijs. Zij heeft een per-
soonlijke keus gemaakt. Haar besluit staat los van haar baan op OBS Groenehoek en de groe-
pen waar ze voor staat. Ze geeft aan warm te zijn ontvangen door collega’s, ouders en leer-
lingen en is iedereen daar dankbaar voor. Renée blijft op de Groenehoek tot 1 november 2018. 
Ondanks dat ik het jammer vind dat Renée deze keus maakt, respecteer ik haar beslissing. In 
de korte tijd die ze nu bij ons werkt, heb ik haar leren kennen als fijne collega en goede juf.  

Door het vertrek van Renée ontstaat er een vacature per 1 november a.s. Wij zijn inmiddels ge-
start met het zoeken naar een goede nieuwe collega. Wij kunnen uw hulp daar goed bij gebrui-
ken. Wilt u onze vacature delen via social media? Alvast enorm bedankt!  

 

Informatieavond/ kijkavond 

Ik wil u van harte uitnodigen voor onze informatieavond in de groepen 1/2 en de kijkavond bij 
de groepen 3 t/m 8 op dinsdagavond 18 september.  

Tijdens de informatieavond van de groepen 1/2 krijgt u o.a. te 
horen wat uw kind de hele dag doet. Tijdens de kijkavond laat 
uw kind, al dan niet aan de hand van een kijkwijzer, zien hoe 
zijn/haar dag eruitziet, uit welke methodes ze werken enz. Het is 
altijd een gezellig moment om een kijkje te krijgen in wat uw 
kind op school doet.  

U bent op beide locaties van harte welkom van 18.15 tot 19.15 
uur. 

 

Jaarrekening 

Bijgevoegd aan deze Nieuwsflits vindt u een PDF bestand met de 
infographic van de jaarrekening 2017 van Scholengroep Holland.  



 

Vanuit de MR 

Maandag 3 september vond de eerste MR-vergadering van het nieuwe schooljaar plaats.    

We hebben gesproken over de TSO ouderbijdrage, over de organisatiestructuur, de maatrege-
len die genomen zijn om de werkdruk te verlagen voor de leerkrachten en het schoolveiligheids-
plan. Deze vergadering hebben we ook aandacht geschonken aan de procesevaluatie van de 
MR zelf. We hebben gesproken over welke doelen we behaald hebben, wat we goed vinden 
gaan, wat beter kan en welke onderwerpen we komend schooljaar aan bod willen laten komen.  

Op de agenda het komende schooljaar zullen in ieder geval ARBO-veiligheidsbeleid, privacywet-
geving, evaluatie van het cultuurbeleid, kwaliteitsverbetering van de MR, TSO-kwaliteit en af-
handeling oude TSO, de invoering van de nieuwe onderwijsorganisatiestructuur en contact OR-
MR komen te staan.  

De volgende MR vergadering staat gepland op 1 oktober 2018 19:45 aan de Stampioendreef. 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 ie-
mand van onze MR stellen.  

 

Informatie over huiswerk 

Het nieuwe schooljaar is gestart, de leerlingen zijn al een beetje gewend aan hun nieuwe groep 
en inmiddels is het eerste huiswerk ook al weer meegegeven. We willen de leerlingen niet al-
leen leren verantwoordelijk te zijn voor het werk dat zij op school doen, maar we willen hen ook 
meer verantwoordelijkheid geven betreft hun huiswerk met als doel de leerlingen zelfstandiger 
te maken.  

Vanaf groep 1/2 wordt al huiswerk opgegeven 
(bijvoorbeeld door een letterdoos, een verzorg-
knuffel of iets anders mee te geven) en de om-
vang van het huiswerk wordt ieder leerjaar ver-
groot om de leerlingen op die manier op de mid-
delbare school te kunnen voorbereiden. In de 
groep worden de leerlingen door de leerkracht 
goed begeleid bij hoe ze het huiswerk kunnen 
maken of leren. De leerkracht zorgt er samen 
met de leerlingen voor dat op het blad dat ge-
maakt of geleerd moet worden, een datum staat 
waarop het ingeleverd moet zijn of wanneer er 
een toets is.   

Ouders kunnen aan het blad dat mee naar huis komt zien welk huiswerk er is en wanneer het af 
moet zijn. Zo kunnen ouders hun kind waar nodig ondersteunen bij het maken of leren van het 
huiswerk. Ouders worden dus niet (meer) extra per mail of DigiDuif op de hoogte gesteld over 
wat het huiswerk is, zodat de verantwoordelijkheid betreft het huiswerk meer bij de leerlingen 
komt te liggen. De meeste leerlingen blijken hun huiswerk op deze manier prima zelfstandig te 
kunnen doen. Mocht het zo zijn dat het huiswerk niet of onvoldoende gemaakt of geleerd 
wordt, dan zal de leerkracht uiteraard met de leerling en eventueel ouders bekijken wat de leer-
ling nog meer nodig heeft om het huiswerk goed te kunnen maken en/of leren.  

Mocht u nog vragen hebben betreft het huiswerk van uw kind dan kunt u dit al-
tijd met de leerkracht bespreken.  

 



De Gouden Weken en week tegen het pesten 

Het begin van het schooljaar staat in het teken van ‘De Gouden Weken’. De Gouden Weken zijn 
de eerste weken van het schooljaar. Tijdens deze weken is er, naast rekenen, taal, spelling, le-
zen enz., aandacht voor groepsvormende activiteiten, waarbij leerkrachten en leerlingen elkaar 
beter leren kennen. Er wordt gewerkt aan een persoonlijke band tussen leerlingen onderling en 
tussen de leerkracht en individuele leerling.   
 
Van 17 t/m 21 september is de ‘Week Tegen Pesten’. Dit jaar heeft de Week Tegen Pesten het 
centrale thema “Laat Je Zien”. De Week Tegen Pesten sluit aan bij de activiteiten van de eerste 
weken. Dit jaar staat de Week Tegen Pesten in het teken van het werken aan vertrouwen, zodat 
leerlingen in het geval van pestsituaties de stap durven te zetten om naar hun leraar toe te stap-
pen en zo een eerste beweging te maken in de aanpak van pesten.  
Gedurende het gehele schooljaar is hier blijvende aandacht voor, onder andere door de inzet van 
de Kanjertraining, die na de herfstvakantie start.   

Sportdag woensdag 26 september 

Woensdag 26 september is het weer zover: de jaarlijkse sportdag bij B.V.C.B.! Wij willen alle 
hulpouders alvast bedanken voor het helpen bij deze leuke dag, want zonder jullie was dit niet 

mogelijk geweest.  

De kinderen worden om 8.30 uur verwacht. De sport-
dag eindigt om 12.00 uur. Wilt u uw kind(eren) spor-
tieve kleding aantrekken en een tussendoortje meege-
ven voor deze dag? Houd u er verder rekening mee 
om door te geven aan de BSO dat de kinderen deze 
dag opgehaald moeten worden bij B.V.C.B. 
(Sporthoekpad 1, Bergschenhoek). In de brief die vrij-
dag 21 september verspreid wordt, vindt u de verdere 
informatie.  

BESOS-loop 

Op woensdag 26 september zal de BESOS sponsorloop plaats vinden. Dit jaar is het goede 
doel: Stichting PHySCI (Fysiotherapie Support Children International). Deze stichting zet zich in 
voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap in Bangladesh.   

De kinderen die eraan meedoen kunnen zich vanaf 18.00 uur melden bij de start aan de Beuk-
varen. Daar krijgen de deelnemende kinderen een stempelkaart, die ze na elk rondje dat ze ge-
lopen hebben moeten laten afstempelen bij de stempelkramen met de kleur van de school. Om 
18.30 uur wordt het startschot gelost en proberen de deelnemende kinderen in een uur tijd zo-
veel mogelijk rondjes te lopen. Om 19.30 uur leveren de deelnemende kinderen de kaart in bij 
dezelfde kraam en ontvangen zij een herinnering en iets lekkers.   

De kinderen hebben al een sponsorlijst mee gekregen. De sponsorlijst moet uiterlijk donderdag 
20 september bij de leerkracht zijn ingeleverd.    

Wij hopen dat er veel kinderen meedoen! Het zou natuurlijk ook geweldig zijn als er veel ou-
ders, opa’s, oma’s etc. de deelnemende kinderen komen aanmoedigen.   

In de week van 1 oktober krijgen de deelnemende kinderen de sponsorlijst terug met daarop 
vermeld het aantal gelopen rondjes en het bedrag dat de sponsors aan hen moeten betalen. 
Het totaalbedrag moet samen met deze lijst in een enveloppe uiterlijk vrijdag 12 oktober bij de 
leerkracht van de desbetreffende deelnemer ingeleverd zijn.   



BHV en brandveiligheid 
 

Woensdag 19 september zullen enkele meesters en juffen de herhalings-
cursus BHV volgen. Zij hebben een online examen afgelegd rondom brand-
veiligheid, eerste hulp en reanimatie. Woensdagmiddag volgt een praktijk-
middag waar zij oefenen met het evacueren van de school, het blussen 
van brand, het verlenen van hulp bij ongelukken, en reanimeren met be-
hulp van de AED.  

Donderdag 27 september staat er een brandoefening gepland. Deze oefe-
ning houden wij om ervoor te zorgen dat de leerlingen en het personeel de 
school zo rustig, veilig en spoedig mogelijk leren te verlaten indien dit no-
dig mocht zijn. Het is een geplande oefening, waarvan zowel het personeel 
als de leerlingen op de hoogte zijn. Naast deze geplande oefening zullen 
wij later in het jaar een ongeplande oefening houden.  

Kinderboekenweek thema vriendschap 

Op woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek weer. De Kinderboekenweek zal duren tot 
en met vrijdag 12 oktober. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar vriendschap. Het 
motto wat hierbij centraal staat is: Kom erbij! In deze week staan er per groep één of meerdere 
boeken centraal. Bij de kleuters: Kom erbij! van Mila Praagman. Bij de groepen 3/4: Het gewel-
dige grote vriendjesboek van Mary Hoffman. Voor groep 5/6: Hugo een vreselijk eng beest van 
Mia Nilsson. En bij  de groepen 7/8: Het zakmes van Sjoerd Kuyper.   

Rondom de titels van deze boeken vinden er allerlei activiteiten in de groep plaats. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan creatieve opdrachten, spelletjes, drama en muzikale opdrachten.   

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 9 oktober komt de schoolfotograaf 
weer bij ons op school. Op deze dag wordt de 
groepsfoto, de individuele foto en de broer-
tjes / zusjes foto gemaakt.  

De broertjes / zusjes foto’s worden gemaakt op 
de locatie Groeneweg in het lokaal van groep 
5B, bij binnenkomst het derde lokaal links.   

U kunt terecht op de volgende tijden:   

15.30 – 15.45 uur familienaam beginnend met 
de letters A t/m F   

15.45 – 16.00 uur familienaam beginnend met 
de letters G t/m L   

16.00 – 16.15 uur familienaam beginnend met 
de letters M t/m R   

16.15 – 16.30 uur familienaam beginnend met 
de letters S t/m Z   

Hulpouders zullen er deze dag voor zorgen dat 
de kinderen netjes op de foto komen.  

AVG/Privacy 

Onlangs bent u gevraagd een formulier in te 
vullen omtrent het gebruik van beeldmateri-
aal van uw kind. Dit is één van de maatrege-
len die wij als school nemen binnen de nieu-
we privacywetgeving.  

Wij willen u hartelijk bedanken voor het snel 
retourneren van de formulieren. De leer-
krachten verwerken deze gegevens en zullen 
rekening houden met uw voorkeuren bij het 
plaatsen van beeldmateriaal op o.a. website 
en social media.  

Stampioendreef 7  2661 SR  Bergschenhoek  010-5211242      

Groeneweg 129  2661 KV Bergschenhoek  010—5225459  

Volgende Nieuwsflits 

De volgende Nieuwsflits verschijnt op vrijdag 
12 oktober 2018. 


