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Nieuws van directie
De laatste schoolweken van 2019 zijn weer aangebroken. Voor de kinderen een leuke, maar
ook spannende tijd. Volgende week donderdag ontvangen wij Sinterklaas op school en
vrijdag worden alle spullen van Sinterklaas weer opgeruimd en wordt de school weer
gezellig gemaakt voor de kerstperiode. Fijn dat er weer ouders zijn die hierbij helpen!
Ook wil ik de ouderraad bedanken voor hun hulp bij zowel de Sinterklaasperiode als de
kerstperiode. Dank jullie wel!
In deze Nieuwsflits leest u meer over de activiteiten van de komende weken.
Leerplicht
Velen van u weten inmiddels dat er verlof moet worden aangevraagd als uw kind een dag
niet op school kan zijn i.v.m. een bruiloft, jubileum enz. Via deze link
https://app.readspeaker.com/cgibin/rsent?customerid=8790&lang=nl_nl&readid=readspeaker&url=https://www.lansingerlan
d.nl/opgroeien-0-tot-18-jaar/onderwijs-en-kinderopvang/leerplicht/ kunt u alles vinden over
hoe de leerplicht in elkaar zit.
Waar worden wij als school op gecontroleerd?
Als uw kind geen verlof heeft gekregen en toch afwezig is, noteren wij in Parnassys dat uw
kind ongeoorloofd afwezig is. Onderwijsinspectie kijkt ieder jaar op schoolniveau (dus niet
naar individuele kinderen) hoeveel kinderen te laat komen en hoeveel kinderen er
ongeoorloofd afwezig zijn.
Vanuit leerplicht wordt er meegekeken naar het toegekende verlof en naar ziekteverzuim.
Leerplicht kan bij bijvoorbeeld ziekteverzuim vlak voor of na een vakantie controleren of er
echt sprake is van ziekte of dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim. Als leerplicht van
mening is dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim dan kunnen ze hier een boete voor
uitdelen.
Om problemen met leerplicht te voorkomen is het fijn als u tijdig verlof aanvraagt door
middel van het formulier “aanvraag buitengewoon verlof”. Dit formulier kunt u vinden op
onze website, maar kunt u ook op school krijgen. U kunt dit vragen aan de leerkracht van
uw kind of bij de directie.
Als laatste, ook al lijkt het nog ver weg, willen wij u fijne feestdagen wensen en een mooi en
gezond 2020.

MR
Het schooljaar is inmiddels alweer een tijdje onderweg. Afgelopen week hebben we onze
tweede MR-vergadering gehad, samen met Sabine. Tussendoor is de oudergeleding ook een
keer apart bij elkaar gekomen om de eigen speerpunten van dit schooljaar te bespreken. Er
wordt hard gewerkt aan een MR-jaarplan.
Met Sabine hebben we gesproken over de begroting voor het nieuwe kalenderjaar. Eens te
meer blijkt dat het op dit moment een hele uitdaging is om in het onderwijs een passende
begroting te maken. In december zullen we met Sabine verder kijken naar de goedkeuring
voor de nieuwe begroting. Positief nieuws was er over het leerlingaantal op de Groenehoek.
Het aantal leerlingen neemt inmiddels weer toe. Dit is terug te zien in de groei van het
aantal kleuters.
Verder hebben we gesproken over het Dalton-handboek, het anti-pestprotocol en hebben
we een analyse gemaakt met de oudergeleding van de sterke en zwakke kanten van de
school. Deze analyse zal ook nog gemaakt worden met het team en de leerlingen om
uiteindelijk mee genomen te kunnen worden in het schoolplan.
De volgende MR vergadering staat gepland op 13 januari 2020 om 19:45u aan de
Stampioendreef. We wensen iedereen alvast fijne feestdagen toe. In het nieuwe jaar bent u
ook weer van harte welkom om als toehoorder aanwezig te zijn. U kunt zich hiervoor
aanmelden door een mail te sturen naar: mr@obsgroenehoek.nl. De notulen van de
vergadering kunt u ook terug vinden op de website van school.
Mocht u vragen/opmerkingen hebben betreft de onderwerpen die besproken zijn of andere
onderwerpen dan kunt u deze altijd via bovenstaand mailadres of natuurlijk persoonlijk aan
iemand van onze MR stellen.

Even voorstellen…
Hallo lezers, ik ben meester Gijs Buijs. Dit is onderhand al mijn vierde jaar dat ik te vinden
ben op de Groenehoek.
Ooit ben ik hier aangewaaid als stagiair bij 1/2A. Vanuit de opleiding tot onderwijsassistent
moest ik een keer wisselen van stageschool, op de Groenehoek ben ik er toen één jaartje
tussenuit geweest maar daarna was ik hier weer te vinden en nu nog steeds uiteraard.
Afgelopen schooljaar ben ik 3 dagen in de week werkzaam geweest als
onderwijsassistent. Dit jaar heb ik de geweldige kans gekregen om door te
groeien binnen de Groenehoek. Ik ben dit jaar begonnen met een nieuwe
studie, de (flexibele) pabo, daarnaast werk ik ook nog drie dagen op de
Groenehoek bij groep 4/5A. Hier heb ik het erg naar mijn zin! Tevens heb ik
dit jaar de functie als ICT-coördinator erbij.
Op de zaterdagen ben ik ook nog te vinden op de scouting, hier ben ik teamleider bij de
welpen (7-11 jaar). Verder hou ik ervan om in mijn vrije tijd te sporten en uit eten te gaan.
Verder ben ik enorm fan van (te) gekke sokken met de tofste printjes.

Mijn naam is Cindy Koot – in ’t Veen en ik ben met veel plezier de juf van groep 6A. Ik ben
inmiddels alweer bijna 20 jaar leerkracht, waarvan dit mijn tweede jaar op de Groenehoek
is.
Ik werk fulltime voor de groep en vervul daarnaast ook de rol van rekencoördinator binnen
het team.
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk ontspannend om te wandelen in de natuur of een boek
te lezen op de bank. Daarnaast besteed ik natuurlijk veel tijd aan mijn dochter van 15 jaar.
Ik ervaar het team van de Groenehoek als een fijne groep mensen dat zich graag blijft
ontwikkelen om het onderwijs voor onze leerlingen zo goed mogelijk op hen af te stemmen.

Hallo allemaal,
Ik ben juf Sanne Bretherton-Evers. Ik werk inmiddels 12 jaar op de Groenehoek. Ik ben
getrouwd en heb 3 kinderen. Onze kinderen hebben op deze school gezeten en toen onze
zonen 4 werden, werd ik gevraagd om te komen invallen.
Dat heb ik een jaar gedaan en daarna ben ik aangenomen als
vakleerkracht Engels, een taak die ik 5 jaar met plezier heb verricht. In die
5 jaar hebben we binnen de school het Engelse onderwijs op een hoger
niveau weten te brengen, Nu ben ik alweer voor het 6e jaar
groepsleerkracht, eerst groep 4 en nu groep 3. Een superleuke groep om
aan les te geven!
Voordat ik op de Groenehoek kwam, heb ik eerst Pedagogische Wetenschappen gestudeerd
in Utrecht, daarna heb ik de Pabo gedaan in Amsterdam. Ik heb toen in Amsterdam voor de
klas gestaan en daarna ook in Basildon, Engeland. Ik hou enorm van lezen en uitslapen en
ik probeer dat dan ook in het weekend of vakantie zoveel mogelijk te doen.

IB
Toetsen
In ons onderwijs kennen wij twee soorten toetsen: methodetoetsen en nietmethodetoetsen. Wat zijn nou precies de verschillen tussen deze toetsen?

Methodetoetsen:
Dit zijn toetsen die horen bij onze methodes; taal, spelling, rekenen, geschiedenis,
aardrijkskunde enz. Deze toetsen worden aan het einde van een blok/hoofdstuk/thema
afgenomen. Deze toetsen meten een onderdeel van een vaardigheid die net aan bod is
geweest.
De leerkracht brengt met deze toets in kaart of de leerling de leerstof die in dat
blok/hoofdstuk/thema is aangeboden (centraal heeft gestaan) beheerst en welke extra
ondersteuning of uitdaging op dat moment nodig is.

Niet-methodetoetsen:
Niet-methodetoetsen zijn toetsen die behoren tot het leerlingvolgsysteem (LVS). Deze
toetsen meten een vaardigheid als geheel. Wij maken hiervoor gebruik van de Cito toetsen.
Cito toetsen worden 2x per jaar afgenomen, de midden-afname in januari (groep 2 t/m 7,
de cito voor groep 8 is dit schooljaar in november afgenomen) en de eind-afname in juni
(groep 2 t/m 7). De toets heeft opgaven met een uiteenlopende moeilijkheidsgraad. Dat zijn
niet alleen opgaven die passen bij de groep waarin de leerlingen zitten, maar ook opgaven
die beduidend makkelijker of moeilijker zijn. Met de verkregen resultaten kunnen wij beter
aansluiten bij hetgeen de leerling nodig heeft.
Cito heeft een landelijke normering, hierdoor is het mogelijk om te kijken hoe de leerling, de
groep en/of school scoort ten opzichte van de leeftijdsgenoten in Nederland.
Beide toetssoorten zorgen ervoor dat wij als school ons onderwijs kunnen afstemmen op de
leerlingen. Daarnaast kijken wij naar de werkhouding, zelfstandigheid en hoe de leerling
sociaal-emotioneel in zijn vel zit. Dit complete plaatje geeft ons inzicht in hetgeen de
leerling, de groep en de school nodig heeft om verder te kunnen ontwikkelen.

Engels Plus
In het schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met Engels Plus in de onderbouw (groepen 1, 2,
en 3). In de jaren erna is daar dus elke keer een groep bijgekomen en dit jaar loopt Engels
Plus in alle groepen. Wat houdt het in?
In de Engels Plus kleutergroepen streven we ernaar de leerlingen 15% van de onderwijstijd
in het Engels les te geven. In de groepen 3, 4, 5 en 6 streven we naar 10% van de
onderwijstijd. Vanaf groep 7 gaat dit percentage weer omhoog en streven we weer naar
15%. Zo wordt er gewerkt aan de spreek- en luistervaardigheid van de leerlingen. Vanaf
groep 5, komen daar ook de lees- en schrijfvaardigheid bij.
Sinds dit schooljaar ben ik, meester Dylan, coördinator Engels.
Dit jaar zal ik mij bezighouden met onder andere het verrijkingsmateriaal voor Engels.
Omdat er soms kinderen zijn die een hoger niveau Engels hebben dan hun leeftijdsgenoten,
bijvoorbeeld door een tweetalige opvoeding, zijn wij aan het kijken welk materiaal wij
kunnen inzetten om ook voor deze kinderen uitdaging te bieden in het Engelse onderwijs.

TSO
Gezocht: overblijfkracht(en) - ook invallers! - basisschool OBS
Groenehoek in Bergschenhoek
Onze school draait met een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen op school
lunchen. Tussen de middag is er ook tijd om buiten te spelen. Iedere groep speelt een half
uur buiten voor of na de lunchpauze. Het buitenspelen gebeurt onder toezicht van meerdere
overblijfkrachten per schoolplein. Vooral op de maandag en dinsdag hebben wij nog steeds
een tekort aan overblijfkrachten. Kunt u (een van) deze dagen ons team versterken? Of wilt
u zich aanmelden om af en toe een dagje in te vallen bij ons?

Op dit moment zijn wij op zoek naar nieuwe overblijfkrachten om
ons pauzeteam te versterken.
(Zowel op de locatie Stampioendreef als Groeneweg).
Je krijgt namens de school een cursus aangeboden en per keer dat je toezicht houdt
ontvang je een vrijwilligersvergoeding van €10,

De overblijfdagen en tijden zijn:
Maandag, dinsdag en donderdag van 11.45 tot 13.15 uur.
 Vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur.

Ben je een of meerdere dagen per week in te zetten? Of wil je
werken als invaller? Laat het ons dan snel weten!
Je kunt contact opnemen met de school per e-mail: directie@obsgroenehoek.nl of bel ons
(010-5211242 / 010-5225459). Je kunt natuurlijk ook even bij ons binnenlopen. Vraag dan
naar Sabine Luhrman of Joyce Fourie- den Braven. Zij kunnen ook eventuele vragen
beantwoorden.

Kerst
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Met deze brief willen wij u alvast de nodige informatie geven omtrent de kerst. De dagen
rondom de kerstviering zullen er als volgt uitzien:
Vrijdag 6 december - school versieren
Vanaf 8.30uur (Stampioendreef) en 8.45 uur (Groeneweg) wordt op beide locaties eerst de
sinterklaas versiering verwijderd en aansluitend de school in kerstsfeer gebracht. Alle
klassen krijgen een kerstboom.
Maandag 9 december - kerstboom en intekenlijst
De leerkrachten zetten samen met de kinderen de bomen op in de klassen. De kinderen
mogen vanaf vandaag kerstversieringen voor de boom meenemen en nepwaxinelichtjes in
een potje of in een houder, die zullen we op school regelmatig laten branden. (Het liefst
zien we waxinelichtjes met een batterij i.v.m. brandveiligheid op school.) Vanaf deze dag zal
er bij het lokaal van uw kind een intekenlijst voor het kerstdiner komen te hangen. U of uw
kind kan daarop aangeven wat hij/zij samen met u gaat maken. Er kan gekozen worden uit
een voorgerecht, hoofdgerecht, dessert of dranken. Ook zijn we op zoek naar ouders die
servetten, papieren tafelkleden of aluminiumfolie mee willen nemen. Dit kunt u ook
aangeven op de intekenlijst. Als uw kind een allergie heeft of om een andere reden een
gerecht niet kan of mag eten, wilt u dit dan vooraf doorgeven aan de leerkracht en op de
avond zelf voor de zekerheid nogmaals doorgeven aan de groepsouder(s). de zekerheid
nogmaals doorgeven aan de groepsouder(s)?

Maandag 9 dec t/m vrijdag 13 dec - kaarten inzamelingsactie
Dit jaar is ervoor gekozen om kaarten te schrijven en of tekenen/knutselen voor (eenzame)
ouderen/gehandicapten. Deze kaarten kunnen thuis gemaakt worden. In alle groepen staat
deze week een schoenendoos, waarin de kaarten gedaan kunnen worden. Dit kunnen
allerlei kaarten zijn. Denk hierbij aan ‘fijne feestdagen’, met de tekst ‘zomaar een kaartje’ of
zelf iets geknutseld. De kaarten worden maandag 16 december met een aantal
schoolkinderen bij ouderencentrum de Oranjehoeck en woongroep voor gehandicapten de
Sprank gebracht. Beide zijn in Bergschenhoek gevestigd.
Woensdag 18 december - kerstdiner
Dit is een ‘gewone schooldag’. ’s Ochtends nemen de kinderen een plastic tasje met bord,
beker en bestek voorzien van naam mee voor het kerstdiner ’s avonds. Wanneer u ’s avonds
uw kind in de klas gebracht heeft voor het kerstdiner, kunt u buiten in de partytent of bij
slecht weer binnen genieten van een kom erwtensoep en/of een bekertje glühwein en een
gezellig samenzijn met andere ouders.
Avondindeling kerstdiner: De tijden van de locaties wijken iets af. Er zijn ouders die op beide
locaties kinderen hebben. Zo geven we de ouders gelegenheid om bij alle kinderen te kijken.
Stampioendreef

Groeneweg

17.15-17.30: Gemaakte gerechten worden
in de klassen gebracht.

17.45-18.00: Gemaakte gerechten worden
in de klassen gebracht.

17.30-18.45: Kerstdiner

18.00-19.15: Kerstdiner

17.30-18.45: Voor ouders staat er buiten
een partytent met erwtensoep en glühwein.

18.00-19.15: Voor ouders staat er buiten
een partytent met erwtensoep en glühwein.

18.45: Ouders halen kinderen op bij de
klassen.

19.15: Ouders halen kinderen op bij de
klassen.

18.45: Muzikaal samenzijn in de groep

19.15: Muzikaal samenzijn in de groep

Vrijdag 20 december: laatste schooldag
Deze dag komen alle kinderen gewoon naar school. De kerstspullen worden onder

schooltijd door hulpouders opgeruimd.
De kerstwerkgroep wenst u alvast prettige feestdagen toe! Wij zien iedereen graag op
maandag 6 januari 2020 weer gezond en wel terug op school.

Open Podium

Op donderdag 19 december kunt u het Open Podium in de Driesprong bijwonen. Het thema
is uiteraard kerst. De kinderen vinden het vast heel leuk wanneer u komt kijken en luisteren
naar hun optreden. In onderstaand schema ziet u de tijdstippen:
08.45 – 09.30 1/2B – 5B – 3B
11.00 – 12.00 4/5 A – 7A – 8A – 8B
13.15 – 14.00 1/2A – 3A – 6A – 7B
14.15 – 15.00 1/2 C- 4B - 6B
Wilt u zelf indien nodig de BSO inlichten over het brengen en ophalen bij de Driesprong?

Groepsdoorbrekende activiteit
Dinsdag 10 december gaan de leerlingen van groep 1 t/m 8 groepsdoorbrekend knutselen.
Tijdens deze activiteit zitten de leerlingen van verschillende groepen door elkaar heen. Ze
hebben de keuze uit verschillende knutselopdrachten in het thema kerst. Dit
groepsdoorbrekend werken past bij het Daltononderwijs; kinderen werken samen, helpen
elkaar en ervaren een gevoel van samenhorigheid. Perfect voor deze tijd van het jaar!

Kinderboekenweek terugblik

Reis mee!
Nog even een terugblik op een zeer geslaagde Kinderboekenweek! Wat is er enthousiast
meegedaan door iedereen. Een superleuke voorstelling en quiz als opening en ook de
boekenruilmiddag is voor herhaling vatbaar.
Zoals u misschien nog weet konden er via kantoorboekhandel Van Atten boeken gekocht
worden en kreeg de school van ieder aankoopbedrag 10% terug. Het totaalbedrag van deze
verkoop voor onze school is €340. Een mooi bedrag waarvan wij als school boeken mogen
kopen voor de schoolbibliotheek. Dank voor uw bijdrage en inzet.

Tik Tok
Wat is TikTok?
Social media is inmiddels niet meer weg te denken in onze maatschappij. Ook wij merken,
met name in de bovenbouw, dat er steeds meer kinderen TikTok op hun telefoon hebben
staan naast SnapChat en Instagram. Op TikTok kun je jezelf filmen terwijl je danst, zingt of
playbackt. De video’s kan de maker vervolgens zelf bewerken met verschillende effecten en
online plaatsen. Om het leuk, maar bovenal veilig te houden, is het belangrijk om zoveel
mogelijk alert te zijn op de privacy en online veiligheid van uw kind, zodat hij of zij veilig de
TikTok-app kan gebruiken. Enige begeleiding en controle vanuit ouders is op deze leeftijd
wel belangrijk. Bij deze een link om nog eens rustig alles door te kunnen lezen.

https://www.jmouders.nl/wat-is-tiktok-alles-wat-je-moet-weten/

Denkt u nog even aan:








Donderdag 5 december: Sinterklaasfeest
Maandag 9 december: intekenlijst kerstdiner, kaarten inzamelings actie
Dinsdag 10 december groepsdoorbrekend knutselen
Woensdag 18 december: kerstdiner
Donderdag 19 december: Open Podium
Vrijdag 20 december: laatste schooldag
Maandag 6 januari: eerste schooldag

De volgende Nieuwsflits verschijnt vrijdag 10 januari 2020
Stampioendreef 7 2661 SR Bergschenhoek 010-5211242 Groeneweg 129
2661 KV Bergschenhoek 010—5225459 directie@obsgroenehoek.nl
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