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Nieuws van directie 

Allereerst wil ik u nog allemaal een mooi en gezond 2020 toewensen. Fijn dat alle kinderen 
weer gezond en uitgerust zijn gestart maandag.  
 
Mogelijk heeft u het al gelezen op sociale media. Door vuurwerk is er brand ontstaan in de 
stenen berging op de locatie Stampioendreef. Voor de kleuters van groep 1/2A is dat niet 
fijn. Al het buitenspeelmateriaal stond in de schuur. Fietsjes, karren, ballen enz., alles zit 
onder een flinke laag roet. Vandaag is besloten dat de spullen allemaal als verloren moeten 
worden beschouwd en dat we alles nieuw gaan aanschaffen. Morgen wordt de berging 
leeggeruimd en zal daarna worden opgeknapt. Wij gaan aan de slag met het bestellen van 
nieuw buitenspeelmateriaal. Hopelijk kunnen de kinderen van groep 1/2A weer snel 
buitenspelen met de nieuwe spullen.  
  
 
Staking 30 en 31 januari 
De onderwijsbonden hebben alle leden weer opgeroepen te gaan staken voor een meer 
structurele oplossing voor het lerarentekort. Er is sprake van een onderwijscrisis, waar wij 
als Scholengroep ook steeds meer mee te maken krijgen. Het lerarentekort heeft voor ons 
op de Groenehoek al grote gevolgen. We zoeken al vanaf eind november naar 
een fulltime invalleerkracht voor onze groep 4B. Tot op heden is er nog niemand 
gevonden. Het gevolg is dat deze groep veel verschillende leerkrachten heeft gehad en dat 
zelf Sabine Luhrman (onze directeur) nu twee dagen per week les gaat geven aan deze 
groep. Dit is een onwenselijke situatie. Daarom hebben wij ook deze keer besloten mee te 
doen met de staking. Het bestuur van Scholengroep Holland steunt ook dit keer de 
staking. Op 30 en 31 januari blijven de deuren van onze school daarom gesloten.   
Wij hopen dat de regering de nodige structurele maatregelen neemt, zodat alle kinderen in 
Nederland kunnen rekenen op goed onderwijs.  
  
  
Rapportgesprekken   
Op dinsdag 11 februari en donderdag 13 februari zijn de rapportgesprekken. Op woensdag 
29 januari ontvangt u via Social Schools een uitnodiging om in te tekenen voor een gesprek. 
U kunt intekenen vanaf maandag 3 februari 8.00 uur tot vrijdag 7 februari 15.00 uur. Wij 
vinden het belangrijk dat wij met u over het rapport van uw kind(eren) praten. Uw kind 
krijgt haar/zijn rapport op vrijdag 7 februari mee. Als u dan nog niet heeft ingetekend voor 
een gesprek zullen wij een tijd voor u inplannen.  
 

 

 



Even voorstellen…  

Hoewel ik inmiddels alweer voor het tiende schooljaar op 
de Groenehoek werk, zal ik mij toch even voorstellen . 
Mijn naam is Louise Don, dit jaar leerkracht van groep 
1/2C en de plusklas / ontdekclub. Naast het lesgeven ben ik 
talentbegeleider, dit houdt in dat ik me bezighoud met het 
beleid rondom de leerlingen van meer- en hoogbegaafde 
leerlingen bij ons op school. Ik doe dit met veel plezier. In 
mijn vrije tijd ga ik graag op stap met mijn vriend, zijn 
zoons en onze dochter van 2, Sophie.  
 
 
 

 
 
Mijn naam is Diane Struik. Sinds 1999 werk ik al op de 
Groenehoek. Een flink aantal jaar heb ik bij de kleuters gewerkt, 
met tussendoor een uitstapje naar groep 3. De afgelopen jaren 
heb ik gewerkt in de middenbouw: groep 4/5/6. En dit schooljaar 
weer (terug) bij de kleuters. Thuis heb ik een leuke puberzoon van 
15 en twee lieve katten. Ik houd van lezen, in mijn vrije tijd 
knutsel (scrappen en haken) ik graag. Daarnaast trek ik er soms 
op uit om te geocachen (schatzoeken met een gps) en ben ik nog 
wel eens hoepelend voor de televisie te vinden. 
 
 

 

 
 
Mijn naam is Anita Maasland, inmiddels al weer vanaf 2002 en nog steeds 
met veel plezier werkzaam op OBS Groenehoek. Groepen 3 t/m 8, ik heb ze 
allemaal wel één of meerdere keren gehad. Het meest ben ik te vinden in de 
bovenbouw. Daar ligt mijn hart. Dit jaar ben ik werkzaam in groep 8B op de 
Stampioendreef. In mijn vrije tijd speel ik saxofoon in een fanfare orkest in 
Krimpen a/d IJssel. Ik houd van uit eten gaan, vakanties, bergbeklimmen en 
hardlopen.   
 
 
 
 
 
Ik ben Mira en zit in mijn eerste jaar van de opleiding pedagogiek. Dit is een studie die 
vooral in gaat op de opvoeding en het gedrag van kinderen. Ik moet dan ook al in mijn 
eerste jaar stagelopen, hierbij zal ik niet voor de klas gaan staan, maar ga ik individueel of 
in kleine groepjes aan de slag met de kinderen. Ik zal tot de zomervakantie elke donderdag 
op school aanwezig zijn.  
 
 

 



IB 

Jeugdcoach op School – voor vragen op het gebied van opgroeien & opvoeden  
 
Vanaf 6 januari 2020 start Mariska Stolk op school als Jeugdcoach op School (JOS). Zij is er 
voor iedereen die vragen heeft op het gebied van opgroeien & opvoeden. Ouders, leerlingen 
en leraren kunnen langs komen als er ondersteuning nodig is. 
 
Mariska zal op vaste momenten aanwezig zijn op school en iedereen kan bij haar binnen 
lopen voor advies. Het is soms best moeilijk om de juiste hulp te vinden als er problemen 
zijn bij kinderen en/of binnen het gezin. Wij hopen dat iedereen die vragen of twijfels heeft, 
gewoon even langs loopt en dat de stap om hulp te vragen hierdoor wat makkelijker wordt. 
 
De JOS: Schoolmaatschappelijk werk én jeugd- en gezinscoach in één 
 
Mariska zal, als JOS, verbinding leggen tussen school en ouders en waar nodig met de 
jeugdhulpverlening. Er wordt, wanneer nodig, hulp geboden op school of thuis. Mariska 
biedt de mogelijkheid om lichte tot intensieve trajecten in te zetten, de hulp duurt maximaal 
6 maanden. Dit varieert van een aantal gesprekken op school tot ondersteuning in de 
thuissituatie. Als er intensievere hulp nodig is, wordt in overleg met ouders Team Jeugd in 
van de gemeente ingeschakeld. Op elke school is er een team dat 
zich bezig houdt met zorgondersteuning. De jeugdcoach sluit daarbij 
aan zowel als onderdeel vanuit school als vanuit het Team Jeugd van 
de gemeente Lansingerland. 
 
Heb je vragen?  
Mariska zal aanwezig zijn op school. In de volgende nieuwsflits zullen 
wij u informeren op welke dagen en tijden zij aanwezig zal zijn en hoe 
zij te bereiken is via mail en telefoonnummer. Informatie kunt u ook 
krijgen via de leerkracht, intern begeleider en directie. 
 
Daarnaast biedt Mariska de ruimte om bij u thuis te komen wanneer 
er een hulpvraag is rondom de opvoeding en ontwikkeling van uw 
zoon of dochter.  

 

Promotiefilm OBS Groenehoek 

Op dinsdag 14 januari a.s. wordt er in onze school gefilmd. Voor de basisscholen van 
Scholengroep Holland worden promotiefilmpjes gemaakt. Deze films zijn in eerste instantie 
bedoeld om te laten zien hoe leuk het is om bij Scholengroep Holland te werken en worden 
ingezet bij de werving van nieuw personeel. Anderzijds gebruiken we de film om (nieuwe) 
ouders een kijkje in de school te geven (wie zijn wij en wat doen wij?). De film wordt dan 
ook gepubliceerd op onze schoolwebsite. Dinsdag 14 januari worden er in alle groepen 
enkele sfeerbeelden gefilmd, welke uiteindelijk de promotievideo zullen vormen. Ook worden 
er leerkrachten geïnterviewd deze dag. Uiteraard vinden wij de privacy van uw zoon en/of 
dochter belangrijk. Via Social Schools kunt u aangeven of uw kind wel/niet in beeld mag 
komen op deze video. De leerkrachten zullen ervoor zorgen dat de leerlingen die niet 
gefilmd mogen worden tijdens de opnames niet in beeld komen. Uiteraard zullen we het 
resultaat van de opnames z.s.m. met u delen! 

 



Kijk en Doedag gymnastiek 

 
Vrijdag 17 januari of maandag 20 januari zijn de Kijk en Doedagen bij de gymnastiekles van 
juf Monique. Zet deze data alvast in uw agenda! 
  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Plusklas 

In de plusklassen wordt door de kinderen keihard gewerkt aan diverse onderwerpen. Achter 
de schermen werkt de werkgroep talentbegeleiding echter ook hard. Hierbij een kijkje in 
onze keuken.  
 
We houden ons als werkgroep bezig met de actuele opvattingen over meer- en 
hoogbegaafdheid. In de loop der jaren is er meer kennis bijgekomen over het denken van 
meer- en hoogbegaafde leerlingen en de juiste aanpak op scholen. Gelukkig komt er meer 
aandacht voor deze doelgroep, zo ook bij ons op school. 
 
Waar er bij het selecteren van de doelgroep voor de plusklassen voorheen overwegend 
gekeken werd naar de leerlingen met de hoogste scores, blijkt uit diverse wetenschappelijke 
onderzoeken dat naast scores ook andere kenmerken een grote rol spelen bij meer- en 
hoogbegaafdheid. We zijn momenteel bezig met het aanpassen van het beleid rondom de 
plusklassen. Dit wordt uitvoerig besproken binnen de verschillende geledingen. 
 
Daarnaast wordt het plusklasrapport in een nieuw jasje gestoken, maken we nieuwe 
projecten, ontwerpen we richtlijnen voor het compacten en verrijken van de lesstof en 
onderzoeken we verschillende onderzoeksinstrumenten om hoogbegaafdheid vroegtijdig te 
signaleren in de kleuterklassen.  

 
 

Van de taal/leescoördinator 
 
Hieronder vindt u een aantal tips die ervoor kunnen zorgen dat het lezen thuis gestimuleerd 
wordt. Op school doen wij uiteraard ons best om de kinderen de liefde voor het lezen bij te 
brengen, we kunnen echter niet zonder uw hulp. Lezen is een belangrijk en essentieel 
onderdeel bij al onze schoolvakken en daarnaast is het ook een heerlijke manier om je even 
te ontspannen! 

 
Tip 1: Laat zien dat lezen leuk is en lees zelf ook een boek!  
 
Tip 2: Een regenachtige zaterdag of zondag? Dat is het goede moment om spelletjes te 
spelen. Vooral talige spelletjes, zoals scrabble (junior), boggle, woordkwartetten of een quiz, 
zijn ideaal om ook de woordenschat uit te breiden. 



 
Tip 3: Zorg voor leuke kinderboeken. Uw kind mag gratis lid worden van de bibliotheek. Dus 
ga samen naar de bibliotheek en laat uw kind zelf boeken uitkiezen. Boeken die nog te 
moeilijk zijn, kunt u voorlezen of samen lezen. Ook zijn er meegroeiboeken. Dat zijn ideale 
boeken omdat deze oplopen in AVI niveau waardoor uw kind ongemerkt steeds wat 
moeilijkere teksten leest. Vraag in de bibliotheek naar deze boeken! Luisterboeken zijn daar 
ook te vinden. 
 

Tip 4: Lezen is overal! Denk aan de menukaart in het restaurant, borden op weg naar de 
sportclub, de film of opa en oma, foldertjes van de dierentuin, een boekje over een 
vakantieland of een informatief boekje over een favoriet onderwerp van uw kind.  
 
Tip 5: Het is niet belangrijk wat uw kind leest, maar dat het plezier 
beleeft aan het lezen. Vergeet dus de vooroordelen over 
stripboeken, koop eens een moppenboekje en vertel uw kind over 
uw eigen favoriete kinderboek. Lezen moet geen verplichte schoolse 
activiteit zijn, maar een fijne en ontspannende bezigheid. 
 

 
 
 
 
 
Denkt u nog even aan: 
 

 Maandag 13 januari: MR-vergadering 19.45 uur Stampioendreef. 
 Dinsdag 14 januari: promotiefilm OBS Groenehoek, adviesgesprekken groep 8. 
 Donderdag 16 januari: adviesgesprekken groep 8. 
 Vrijdag 17 januari: Kijk en Doedag gymnastiek. 
 Maandag 20 januari: Kijk en Doedag gymnastiek. 
 Donderdag 30 en vrijdag 31 januari: landelijke staking, school is dicht! 
 Donderdag 6 februari: studiedag, leerlingen vrij. 
 Vrijdag 7 februari: uitgave rapport 1. 

 
 
 

 

 

De volgende Nieuwsflits verschijnt vrijdag 7 februari 2020 
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