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Nieuws van directie 

Hij komt, hij komt……  

Het is zover. Maandag start het Sinterklaasjournaal. Zaterdag 17 november komt 
Sinterklaas hopelijk aan in ons land. Een feestelijke tijd breekt weer aan. Ook dit jaar mogen de kin-
deren weer hun schoen op school zetten en vieren we op 5 december groot het Sinterklaasfeest. Meer 
informatie vanuit de Sint-werkgroep leest u verderop in deze Nieuwsflits.  

Voortgangsgesprekken 

In week 47 zijn de voortgangsgesprekken. Voor ouders die het fijn vinden om de gesprekken op een 
avond te plannen zetten alle collega’s vaste tijdblokken open. Namelijk op dinsdag 20 november en don-
derdag 22 november van 18.00 uur t/m 19.30 uur.  Na die tijd zijn de collega’s vrij zelf te bepalen of ze 
nog meer tijdsloten openzetten op die avonden of niet. Daarnaast ben u ook van harte welkom op de 
middagen in deze week. U kunt per groep zien welke tijdsblokken open staan, dit kan per groep verschil-
len. 
 

Wij vinden het van groot belang dat wij u in elk geval spreken tijdens het voortgangsgesprek in novem-
ber en het eerste rapportgesprek in februari. Mocht u, zelfs na de automatische herinnering van DigiDuif, 
toch vergeten zijn om in te tekenen zullen wij een tijd voor u inplannen. Wij kunnen dan geen rekening 
meer houden met eventuele broertjes en zusjes. Voorkomt u dit dus a.u.b. door tijdig zelf in te schrijven.  
 

Natuurlijk zouden wij u ook graag tijdens de rapportgesprekken in juni spreken, maar dit gesprek is opti-
oneel. Als u dan niet intekent zullen wij dan ook geen afspraak voor u inplannen. Helaas kunt u nog niet 
intekenen via de app op uw telefoon. Intekenen kan alleen via een vaste computer of laptop. 

U kunt vanaf maandag 12 november om 08.00 uur intekenen. Op vrijdag 16 november wordt om 15.00 
uur de inschrijving gesloten. Wij zien uw inschrijving graag tegemoet.  

21e-eeuwse vaardigheden 

De 21-eeuwse vaardigheden spelen een steeds grotere rol in onze verande-

rende maatschappij. Wij willen de kinderen op OBS Groenehoek zo goed mo-

gelijk voorbereiden op deze maatschappij en de toekomst. Daarom vinden wij 

het belangrijk dat zij deze vaardigheden aangeleerd krijgen via geïntegreerd 

zaakvakonderwijs. Dit houdt in dat aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en 

techniek en wereldburgerschap bij elkaar gevoegd zijn in één methode. On-

derzoekend leren, samenwerking, zelfstandigheid en nieuwsgierigheid vinden 

hun plek in dit zaakvakonderwijs.  

Afgelopen periode hebben wij met het schoolteam onderzoek gedaan naar methodes die deze vaardig-

heden bieden. Wij zijn uitgekomen op de methode Faqta en Blink, die nu in de praktijk uitgeprobeerd 

worden. Als team bekijken wij welke van deze methodes het beste aansluit bij de visie van de school, 

maar hechten we ook veel waarde aan de mening van de kinderen en de leerkrachten.  Uitein-

delijk zullen wij een keuze maken voor één van deze methodes. Hier zullen wij u uiteraard over 

inlichten. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u altijd terecht bij de leer-

kracht van uw kind(eren). 

Kijkochtend woensdag 14 november 

Woensdag 14 november 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. Mocht u jongere kinderen meenemen naar de kijk-
ochtend, dan vragen wij u toezicht te houden op het jongere kind en de rust te bewaren. Wij hopen u 
woensdag in de groepen te mogen verwelkomen! 



Vanuit de MR: oproep GMR-verkiezingen  

De GMR zoekt nieuwe, enthousiaste leden! 
 

Wat is de GMR?  

Op iedere school is er een Medezeggenschapsraad (MR) aanwezig die meedenkt en bij sommige onder-
werpen inspraak heeft in onderwerpen die op school spelen. Soms spelen onderwerpen op school waar 
de school geen inspraak in heeft, omdat ze op bestuurlijk niveau geregeld worden. Denk hierbij aan bij-
voorbeeld de financiële begroting van de organisatie, visie op kwaliteitszorg, onderwijs en invulling van 
wettelijke regelgeving. Deze onderwerpen die op bestuurlijk niveau worden afgesproken, hebben echter 
wel invloed op de school! Bij zulke onderwerpen komt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR) kijken.  

De GMR denkt mee en heeft regelmatig inspraakrecht in onderwerpen die spelen of worden geregeld op 
bestuurlijk niveau. Dus hoewel de GMR niet heel zichtbaar is in de school heeft de GMR een hele belang-
rijke rol voor de school.  
 

Waarom nieuwe leden?  

Ten eerste omdat eind december 2018 de zittingstermijn van alle GMR leden afloopt en ten tweede om-
dat we de GMR qua opzet willen veranderen. Momenteel heeft de GMR 8 leden en de stichting bestaat 
uit 13 scholen. Dit betekent dat niet alle scholen worden vertegenwoordigd terwijl dat wel heel belang-
rijk is! Immers, de GMR heeft inspraak op bestuurlijk niveau wat doorwerkt op iedere school! Daarom 
willen we het aantal leden uitbreiden naar 14 leden. Waarom 14 leden? Omdat de GMR altijd een even 
aantal personeelsgeleding als oudergeleding moet hebben.  

Wij hebben ervoor gekozen om scholen in tweetallen te koppelen die samen een ouder en een perso-
neelslid binnen de GMR inbrengen. Zo hopen wij dat er meer keuze is in kandidaten en kunnen scholen 
onderling kiezen hoe de verdeling is.  
 

Wat levert de GMR mij op?  

Deelname aan de GMR zorgt ervoor dat je mee kan denken en invloed hebt op de ontwikkelingen binnen 
onze organisatie op bestuurlijk niveau. Je leert hierdoor over de bestuurlijke aspecten, visie en uitvoering 
binnen onze organisatie. Daarnaast bieden we je de mogelijkheid je persoonlijk te ontwikkelen. Het mee-
denken met de GMR vraagt van de leden wel een tijdsinvestering in de vorm van leesvoorbereiding en 
vergaderingen. Wij vergaderen ongeveer 8 keer per jaar. Leden van de GMR worden gecompenseerd 
voor hun inzet.   
 

Hoe kan ik mij aanmelden?  

Ben jij die betrokken, positieve en kritische ouder of collega die met de GMR mee wil denken en invloed 
wil hebben op het bestuurlijke beleid, stuur ons dan voor 21 november 2018 een half A4´tje met moti-
vatie en achtergrond naar gmr@scholengroepholland.nl!  

Aan de hand van de aanmeldingen wordt er gekeken hoe de verdeling binnen de scholen geregeld 
wordt. Bij meer dan één aanmelding per vacature wordt er via een verkiezing binnen de twee scholen 
het GMR-lid gekozen.  

 

Voorlezen aan uw kind 

Voorlezen is van belang voor de taalontwikkeling van kinderen. Door regelmatig voor te lezen (herhaling 
is goed), vergroten kinderen hun woordenschat en bereiden ze zich spelenderwijs voor op het begrij-
pend lezen. Het voorlezen kan bovendien aanleiding zijn tot gesprekken over grappige voorvallen, avon-
turen, fantasie-onderwerpen, maar ook over emoties zoals bang zijn, boos zijn en verliefd zijn. Ook het 
gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier wat kinderen beleven aan het voorlezen en de ex-
clusieve aandacht die het kind krijgt tijdens het voorlezen, zijn voordelen van samen een boek induiken. 
Op school wordt in iedere groep voorgelezen uit verschillende boeken zoals prentenboeken, leesboeken, 
stripboeken en gedichtenbundels. Leest u dagelijks voor aan uw kind?  



Sinterklaasfeest - informatiegedicht 

 
Eindelijk is het dan weer de tijd, 

dat Sint onze kinderen met een bezoek verblijdt. 

Hij komt woensdag 5 december op bezoek. 

Want zijn favoriete school, dat is de Groenehoek. 

 

Vrijdag 16 november wordt de school met veel hulp versierd, 

Wat de Sint en de kinderen ieder jaar weer pleziert. 

Onze dank voor deze enthousiaste hulp is groot. 

Ieder jaar als Sint het moois ziet, kleurt hij prachtig rood. 

 

Ook dit jaar mogen de kinderen hun schoen zetten. 

Dat is dinsdag 27 november, wilt u daarop letten? 

Breng naar school een pantoffel, laars of schoen, 

Zodat Piet er een kleine verrassing in kan doen. 

 

Op dinsdagmiddag 4 december moet u maar mee naar binnen of boven. 

Want de groepen 5 t/m 8 hebben zich dan heel hard uit lopen sloven. 

Direct na schooltijd staan alle surprises een half uur tentoon gesteld. 

Maar welke dan voor wie is, wordt nog niet verteld. 

 

Op woensdag 5 december komen Sint en zijn Pieten, 

Wat zullen we daar weer van genieten. 

Alle kinderen gaan eerst even naar de klas, 

Maar houd maar aan die mooie winterjas, 

Want dan gaan ze met hun groep naar buiten. 

Waar we gaan zingen, juichen en fluiten. 

 

De kinderen van de Stampioendreef gaan op het grote plein staan, 

Want via deze weg komt Sinterklaas dit jaar aan. 

Ook op de Groeneweg komt Sint op verrassende wijze, 

Ons verzoek aan u: Kom lopend of op de fiets om Sint een dienst te bewijzen. 

 

De kinderen staan langs de straat met hun hele klas, 

Het zou fijn zijn als op die krappe plek geen fiets of ouder was. 

Natuurlijk vinden we het logisch dat u mee geniet, 

En vanaf het vak voor ouders dit prachtige schouwspel met ons ziet. 

 

Na het warme welkom voor de Pieten en de Sint, 

Weten we dat hij de weg naar iedere klas weer vindt. 

Misschien heeft hij voor de jonge kinderen wat snoep en cadeautjes, 

En in groep 5 t/m 8 krijgen ze surprises, want zij trekken lootjes. 

 

Op 6 december, jammer maar helaas, 

Is hij weer naar Spanje, onze Sinterklaas. 

Volgende Nieuwsflits 

De volgende Nieuwsflits verschijnt op vrijdag 7 december 2018. 
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