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Nieuws van directie 

Voortgangsgesprekken 
Na de startgesprekken in september is het nu weer tijd voor de 
voortgangsgesprekken. Tijdens de voortgangsgesprekken bespreekt de leerkracht 
met u hoe het gaat met uw zoon/dochter. Vanaf maandag 11 november 8.00 uur tot 
vrijdag 15 november 15.00 uur kunt u weer via Social Schools intekenen voor de 
voortgangsgesprekken. De voortgangsgesprekken vinden plaats in de week van 18 
t/m 22 november. Vaste tijdblokken die door alle collega’s worden opengezet zijn op 
dinsdag 19 november tot 19.30 uur en op donderdag 21 november tot 17.00 uur. De 
andere dagen kunnen verschillen per groep. U kunt na inloggen zien welke tijden er 
beschikbaar zijn voor de groep van uw kind. 
 
 
Tv-opnames 
Op vrijdag 8 november worden door de NTR tv-opnames gemaakt op de locatie 
Stampioendreef. Karim Amghar komt met zijn dochter voor een rondleiding langs. 
Dat wordt gefilmd. Vanwege de AVG wordt er pas om 15.00 uur gestart met filmen 
zodat er geen leerlingen in beeld komen. 
 
 
Staking op 6 november 
Op vrijdag 18 oktober bent u geïnformeerd over de landelijke onderwijsstaking op 
woensdag 6 november. Deze dag is onze school gesloten. Fijn dat u ons steunt in 
onze strijd voor goed onderwijs aan alle kinderen. Dank u wel daarvoor. 
 
 
Gevonden voorwerpen 
Aan de Stampioendreef staat een 
inmiddels aardig gevulde, gevonden 
voorwerpenbak. Deze puilt uit van 
goede jassen, schoenen, mutsen, 
bakjes, bekers enzovoorts. Op de foto is 
een deel hiervan te zien. Wilt u even 
kijken of er iets van u bij zit en dit 
uiterlijk maandag 11 november op 
komen halen? Daarna zullen we de 
spullen die nog goed zijn doneren aan 
de kringloopwinkel.  
 



Even voorstellen…  

 
Mijn naam is Marjan Bes en ik werk al jaren met veel plezier 
op OBS Groenehoek.  Ik ben begonnen op een school in 
Dordrecht. Toen onze kinderen jong waren heb ik op de 
peuterspeelzaal gewerkt om werk en privé beter te combineren.                                                                                            
Dit schooljaar werk ik op woensdag, donderdag en vrijdag in 
groep 1/2a. Het is fijn om de kleuters te zien ’groeien’ en te zien 
hoe trots ze zijn op wat ze al kunnen. Ik geniet elke werkdag 
van hun spontaniteit, zelfstandigheid en enthousiasme.  
Wanneer ik vrij ben wandel, fiets en lees ik graag. 
 
 
Mijn naam is Sabine Luhrman- van der Stap en dit is mijn 5e jaar als directeur 
van OBS Groenehoek. Ik woon in Berkel en Rodenrijs, samen met mijn man Richard 
en mijn zonen Willem en Teun. In mijn vrije tijd houd ik van dansen, lezen en 
wandelen in de natuur. Ik werk met heel veel plezier op de Groenehoek. Het is een 
goede school met vrolijke Daltonleerlingen en betrokken ouders. Ik werk fulltime en 
ben afwisselend aanwezig op de beide locaties.  
 

Mijn naam is Marcel Ripmeester en ik werk sinds kort op 
OBS Groenehoek. Ik sta op dit moment voor groep 7B. 
Hiervoor heb ik gewerkt op OBS De Bonte Tol in Pijnacker. 
Ik heb altijd gewerkt als kapper en heb in 2009 besloten 
om de PABO te gaan doen. Ik ben in 2013 afgestudeerd. 
Ik doe dit werk met veel plezier en ben nog steeds blij dat 
ik de overstap heb gemaakt. In mijn vrije tijd wandel ik 
graag met mijn hond, lees een boek, kijk een film, bezoek 
ik een museum.  
 

Mijn naam is Joyce Fourie - den Braven. Ik werk inmiddels al ruim 14 jaar met 
veel plezier op de Groenehoek. Ik heb de afgelopen jaren bijna alle groepen wel een 
keer gedraaid. Na een aantal jaren fulltime voor de klas te 
hebben gestaan en bouwcoördinator van de onder- en 
middenbouwgroepen te zijn geweest, wilde ik graag verder 
doorgroeien op managementniveau. Ik heb afgelopen jaar de 
schoolleidersopleiding gedaan en mag hetgeen ik daar geleerd 
heb nu in de praktijk brengen. Op maandag – dinsdag en 
donderdag ondersteun ik Sabine bij haar directietaken. U kunt 
mij dan tegenkomen op zowel de locatie Stampioendreef als 
Groeneweg. Daarnaast ben ik ook regelmatig aanwezig op het 
bestuurskantoor i.v.m. mijn deelname aan de werkgroepen 
personeelszaken en het leerplein. Ten slotte sta ik ook nog 
twee dagen per week (woensdag en vrijdag) als leerkracht voor groep 7A aan de 
locatie Stampioendreef. Een leuke en afwisselende werkweek!  
 



Hallo Allemaal, ik ben Sabine Vroedsteijn, 23 jaar en woon in Zoetermeer. Ik ben 
dit jaar begonnen met veel plezier bij OBS Groenehoek. Ik werk op de dinsdag als 
onderwijsassistent. Dit houdt in dat ik voor elke klas ingezet wordt en alle kinderen 
en collega’s help op zowel de Stampioendreef als de Groeneweg! Hiervoor was ik 
werkzaam op een Montessorischool in Zoetermeer. Naast het werk op de 
Groenehoek ben ik nog bezig met mijn opleiding Facility Management op de Haagse 
Hogeschool en ben ik werkzaam op een MBO school als Business assistent in 
Utrecht, ook hier ben ik dit schooljaar begonnen.  
 

21 eeuws leren 

Op OBS Groenehoek werken wij voor wereldoriëntatie met de methode Blink Wereld 
Geïntegreerd. Dit houdt in dat wij door middel van een verhaallijn aan de vakken 
natuur, geschiedenis en aardrijkskunde werken.  
 
De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het eerste thema. In de bovenbouw is 
er bij elk thema een eindproduct, waaronder bijvoorbeeld een presentatie, boekje of 
een weetjesmuur. Hieronder wordt uitgelegd hoe de methode Blink Wereld wordt 
toegepast in de praktijk.  
 
Om tot het eindproduct te komen worden de 21st century skills toegepast. Allereerst 
wordt het onderwerp verkend. Dit wordt gedaan door de lessen die worden gegeven 
uit de methode. Vervolgens wordt er een onderzoeksvraag bedacht. Wanneer de 
vraag is bedacht wordt er een plan opgesteld. Hoe pak je het aan om tot het 
eindproduct te komen? Wanneer het plan duidelijk is en op papier staat, gaan de 
leerlingen onderzoeken. Ze volgen hierbij het plan wat ze hebben bedacht. Als de 
leerlingen klaar zijn met het onderzoek wordt er een conclusie getrokken. Hierna 
gaan ze het eindproduct maken. De conclusie komt te staan in het eindproduct. 
Deze wordt verbeterd na de tips en tops die ze krijgen van klasgenoten. Als laatste 
wordt het gepresenteerd in de klas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sinterklaasfeest - informatiegedicht  

Eindelijk is het dan weer de tijd, 
Dat Sint onze kinderen met een bezoek verblijdt. 
Hij komt donderdag 5 december op bezoek. 
Want zijn favoriete school, dat is de Groenehoek. 
 
Vrijdag 15 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 26 november, wilt u daarop letten? 
Breng naar school een pantoffel, laars of schoen, 
Zodat Piet er een kleine verrassing in kan doen. 
 
Op woensdagmiddag 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 donderdag 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. 



Denkt u nog even aan: 
 

 Vrijdag 8 t/m vrijdag 15 november: Week van de Mediawijsheid groepen 7 

 Woensdag 13 november: Kijkochtend 

 Week 47: Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 8 
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