
Nieuwsflits 

Nr. 2, vrijdag 4 oktober 2019  

Nieuws van directie 

Het schooljaar is al weer even bezig en het is mooi te zien dat iedereen weer zijn 

plek heeft gevonden en gewend is aan zijn of haar nieuwe juf of meester.  De 

leerlingen van groep 7B zullen hun juf een tijdje moeten missen.  

Soraya Hamerslag gaat per 7 oktober met zwangerschapsverlof. De groep heeft 

inmiddels al kennis gemaakt met hun nieuwe meester, Marcel Ripmeester.  

Wij wensen Soraya een hele fijne verloftijd en wensen Marcel een mooie tijd toe bij 

ons op school. Wij zijn blij dat Marcel voor onze school heeft gekozen. Hij heeft veel 

ervaring in de bovenbouw.  

Onze collega Rianne Dekkers komt per 7 oktober weer terug van haar 

zwangerschapsverlof. Zij gaat samen met Samantha Middel lesgeven aan groep 8A. 

Rianne, fijn dat je weer terug bent.  

Collega Maaike Bartels is in de zomervakantie bevallen van een mooie dochter met 

de naam Nyah. Het gaat heel goed met moeder en dochter. Maaike start na de 

kerstvakantie weer met werken. Maaike van harte gefeliciteerd met de geboorte van 

Nyah.  

Vrijdag 18 oktober zijn de leerlingen vrij in verband met onze studiedag. Wij gaan 

die dag ons verder scholen in het werken met Snappet en het analyseren van de 

rekenresultaten en we leren over betekenisvol kleuteronderwijs.  

Op maandag 21 oktober start de herfstvakantie. Ik wens u allemaal alvast een fijne 

vakantie.   

Vanuit de OR 

Het schooljaar is pas een maand oud en de eerste activiteiten hebben al 

plaatsgevonden. Enorm bedankt voor uw hulp tijdens de sportdag! De Ouderraad is 

inmiddels, samen met ouders die zich hebben aangemeld, al weer druk met het 

organiseren van de volgende activiteiten. Op dit moment is het Kinderboekenweek. 

Wij hopen dat uw kind heeft genoten van de voorstelling (groepen 1 t/m 6) of van 

de voertuigenquiz op het plein (groepen 7 en 8). Op woensdag 9 oktober sluiten wij 

de kinderboekenweek af met een gezellige boekenmarkt op de schoolpleinen van 

beide locaties. De organisatie van de herfstwandeling (17 oktober) en van het 

sinterklaasfeest zijn ook al gestart. Heeft u zich aan het begin van het jaar niet aan 



kunnen melden voor ouderhulp, maar wilt u toch helpen? U kunt alsnog het 

aanmeldformulier invullen door te klikken op deze link: 

 https://forms.gle/mj8epkC2iqpZ4xPX8  

Ook zijn wij nog dringend op zoek naar vrijwilligers voor het ophalen van oud papier 

en het coördineren van de ophaalavond (iedere tweede donderdag van de maand). 

Dankzij het ophalen van het oud papier kunnen wij veel activiteiten organiseren voor 

de leerlingen. Wist u dat wij ruim € 4.000,00 krijgen voor het ophalen van het oud 

papier? Als dit weg valt, kunnen activiteiten niet zo georganiseerd worden, zoals we 

de afgelopen jaren hebben gedaan. Helpt u ons? Heeft u interesse om te helpen met 

het ophalen van oud papier? Neem dan contact op met één van de leden van de 

Ouderraad of stuur een email:  ouderraadgroenehoek@gmail.com 

Vanuit de MR 

Maandag 9 september vond de eerste MR-vergadering van het nieuwe schooljaar 

plaats. Robin Los  en Vonneke Trompetter zijn gestart als nieuwe MR-leden. We 

hebben gesproken over de opheffing van de stichting TSO, het jaarplan 2019-2020, 

de kick-off samen met de OR en het scholingsbeleid voor komend jaar. Ook hebben 

we het jaarplan van vorig schooljaar geëvalueerd. Binnen de MR zijn de rollen 

opnieuw vastgesteld. Sanne Bretherton zal de nieuwe voorzitter gaan worden. 

Gaandeweg zal zij door Joyce Fourie-den Braven als voorzitter worden ingewerkt.  

Komend jaar zullen we onder andere weer mee gaan kijken met de plannen rondom 

de werkdrukverlaging voor leerkrachten, de schoolgids en de jaarplanning. Ook 

hebben we ons voorgenomen om ons te verdiepen in de AVG en de regels die 

hierover op en rondom school gelden. De volgende MR vergadering staat gepland op 

14 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. De notulen van de vergadering kunt u ook terugvinden 

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. 
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Even voorstellen…  

 

Dag allemaal, ik ben Marloes Dangol Oudeman. Ik geef 

dit jaar les aan de lieve kinderen van groep 6B op de 

Groeneweg. Dit is pas mijn tweede jaar op de basisschool 

en ik leer elke dag leuke nieuwe dingen. Ik ben in 2002 

afgestudeerd op het conservatorium van Rotterdam als 

docent muziek voor de middelbare school. Daarna heb ik 

een lange tijd muziek en drama lessen gegeven aan 

havo/vwo leerlingen op het Stedelijk Dalton Lyceum in 

Dordrecht. De afgelopen jaren heb ik in Nepal gewoond waar ik de School of 

Performing Arts Kathmandu heb opgericht: de eerste school voor westerse dans-, 

muziek- en theatereducatie in Nepal. Daarnaast werkte ik altijd met veel plezier als 

pianist en zangeres. De laatste jaren hebben wij met het gezin op Curaçao vertoefd 

en zijn na jaren van “overwinteren” weer terug in Nederland brrrrrr.   

 

Ik ben Birgitte Loorbach. Sinds schooljaar 2017-2018 

ben ik de intern begeleider van OBS Groenehoek. Als 

intern begeleider ondersteun ik de groepsleerkrachten 

met de zorg in de groep en de zorg voor individuele 

leerlingen. Ik heb nauw contact met collega's, directie en 

externen ten behoeve van ons onderwijs en zorg voor de 

leerlingen. Ik ben zowel op de de Stampioendreef, als op de Groeneweg werkzaam. 

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Ik ben te bereiken 

via: ib@obsgroenehoek.nl    

 

Jeugdverpleegkundige  

Plusklas 

Ook de Plusklassen zijn inmiddels weer van start! De leerlingen uit de Plusklas 

Onderbouw (groep 2-4) hebben o.a. gewerkt over het thema van de 

Kinderboekenweek: ‘Reis mee’.  

Elke leerling heeft een vervoersmiddel bedacht waarmee zij ongezien naar hun 

lievelingsplek (Kos, Drenthe, bij een kudde wilde paarden) kunnen komen. De 

leerlingen hebben elkaar bevraagd om zo te testen of deze manier wel echt 

‘ongezien’ was.  

De leerlingen van de Plusklas Bovenbouw (groep 5-8) werken over het thema 

‘bruggen’ en verdiepen zich in het pointillisme. In beide Plusklassen komt ook het 
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werken aan een ‘Growth mindset’ (Carol Dweck) regelmatig aan bod. We leren de 

kinderen dat je capaciteiten kunt ontwikkelen en kunt vergroten. Hierbij hoort ook 

dat falen vooral betekent dat je enkel meer moet oefenen: probeer het maximale uit 

jezelf te halen. Iemand met een growth mindset is dan ook in staat om te leren van 

feedback c.q. kritiek.  

Eén van de doelen van de Plusklas is dat de leerlingen‘ leren leren’. Door te oefenen 

met ‘vreemde talen’ als Spaans en Duits doen de leerlingen een beroep op deze 

vaardigheid.  

Elke week krijgen de leerlingen een opdracht mee vanuit de Plusklas om deze in de 

klas uit te voeren. Hiervoor wordt tijd vrij gemaakt op de weektaak. De bedoeling is 

dat de opdrachten de leerlingen prikkelen tot het ‘hogere orde denken’ (Bloom).    

 

Herfstwandeling 

Donderdag 17 oktober gaan we met de groepen 1 t/m 4 

naar het speelbos ‘de Balij’ in Zoetermeer. Er is geen 

vaste route in het bos. Elk groepje, dat begeleid wordt 

door een ouder, krijgt een boekje waar opdrachten in 

zitten. Door middel van de opdrachten komen de 

kinderen allerlei moois tegen in het bos. Naast de 

opdrachten is er natuurlijk ook ruimte om het bos zelf te ontdekken en spulletjes te 

verzamelen.   

De kinderen moeten die dag dan ook een plastic tasje meenemen voor de spulletjes 

en een stoelverhoger voor in de auto. Ook is het raadzaam stevige schoenen aan te 

doen of kaplaarzen met profiel en kleding die vies mag worden! Let goed op het 

weerbericht voor deze dag in verband met de kledingkeuze. Mocht het onverhoopt 

slecht weer worden dan blijven we op school, maar daar gaan we niet van uit.   

 

Kijkkunst 

Vanaf dit schooljaar werkt onze school met Kijkkunst. Kijk|Kunst is een selectie van 

professionele kunst uit heel Nederland. Leerkrachten adviseren Kunstgebouw zodat 

de projecten goed aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen. De projecten 

sluiten ook aan op de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en de criteria van de 

overheid voor cultuureducatie met kwaliteit. 

De eerste voorstelling is op maandag 14 oktober voor de groepen 1 en 2, Woeste 

Willem. Deze voorstelling vindt onder schooltijd plaats. Hierna volgen ook 

voorstellingen voor de overige groepen. Hou hiervoor de week- of maandbrieven in 

de gaten. 

 

https://www.kunstgebouw.nl/index.php/programma-kk-ml?view=twojtoolbox&type=photogallery&id=11


Typen groepen 6 

Alle leerlingen van groep 6 krijgen een typcursus aangeboden die ze zowel thuis als 

op school kunnen volgen. Door deze cursus halen de kinderen hun typdiploma en 

kunnen ze in een hoog tempo blind typen. De cursus wordt door school betaald. 

Leren typen vraagt veel oefeningen en tijd. Daarom is het nodig dat de leerlingen 

ook thuis oefenen. 

Op 15 oktober is er van 19.30 uur tot 20.30 uur op de locatie Stampioendreef een 

voorlichting voor de ouders van de groep 6 leerlingen over deze typcursus. U kunt 

dan zien wat de cursus inhoudt en hoe u uw kind het beste kunt stimuleren.  

Ik hoop u allemaal te zien. 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Wil uw zoon of dochter sporten of aan cultuur (muziek, theater, dansen) 
deelnemen? Maar heeft u daarvoor niet voldoende geld? Het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur kan u helpen!  
Wat betaalt dit fonds? 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele kleding en/of 
attributen die nodig zijn.  
Hoe vraag je aan? 

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dat kan alleen gedaan worden 
door intermediairs. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel 
betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een 
leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, 
schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker.  
Op onze school is onze directeur Sabine Luhrman intermediair. Zij kan voor uw 

zoon/dochter de aanvraag indienen.  

 
Op www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland staan alle spelregels en een 
overzicht met intermediairs. 
 

 
Week van de Opvoeding 
Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms ook best lastig. 
Daarom is er de landelijke Week van de Opvoeding. Maandag 7 oktober tot en met 
zondag 13 oktober staan in het teken van opvoeden en ouderschap. Ouders én 
professionals die te maken hebben met opvoeden staan er niet alleen voor. De 
landelijke Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen 
ouders, mede-opvoeders en professionals. 
 

Ook in Lansingerland organiseren we een aantal interessante en leuke activiteiten. 
Een interactief scheidingstheater, lezingen van bekende opvoeddeskundigen, een 
workshop van de Club voor de Relaxte Moeders, een ouderavond over verleidingen 
in de puberteit… Zijn dit onderwerpen die u aanspreken? Kom dan naar de diverse 
activiteiten die worden georganiseerd tijdens de Week van de Opvoeding van 7 tot 

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland


en met 13 oktober 2019! In het kader van het 
thema ‘durf te vragen!’ vinden er overal in de 
gemeente boeiende lezingen, workshops en 
voorstellingen plaats over zaken die voor 
gezinnen herkenbaar zullen zijn. Kijk voor het 
complete aanbod op 
www.lansingerland.nl/weekvandeopvoeding en 
meldt u snel aan! En wacht niet te lang, want 
vol=vol! 

           

Denkt u nog even aan: 

 Woensdag 9 oktober kinderboekenmarkt 

 Donderdag 17 oktober herfstwandeling groepen 1 t/m 4 

 Vrijdag 18 oktober studiedag, alle leerlingen vrij 

 Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober herfstvakantie 

 

                                                                           

 

De volgende Nieuwsflits verschijnt vrijdag 1 november 2019. 
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