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Nieuws van directie 

Het nieuwe schooljaar is begonnen. We hebben de tijd genomen om de va-
kantieverhalen met elkaar te delen en kennis met elkaar te maken. Fijn om te 
zien dat de leerlingen (en leerkrachten!) na een lange zomervakantie weer met veel plezier naar 
school gaan. De school is weer gevuld met kinderen die in alle rust hard aan het werk zijn. Ook 
de komende periode staat nog in het teken van kennismaking: zo stellen nieuwe collega’s zich 
aan u voor in deze Nieuwsflits en u krijgt volgende week de kans om kennis te maken met de 
leerkracht van uw kind(eren) tijdens de startgesprekken. Verderop meer informatie hierover. 

De ouderraad (OR) van de school heeft weer gezorgd voor een prachtige jaarkalender. Ieder 
gezin heeft een kalender ontvangen, waarbij alle belangrijke gebeurtenissen voor komend 
schooljaar in staan. Hopelijk heeft de kalender ook een plekje bij u thuis. 
 

Startgesprekken 

Dit schooljaar voeren we aan het begin van het schooljaar met 
iedere ouder een startgesprek. Via Social Schools heeft u zich 
kunnen inschrijven voor een gesprek. De gesprekken vinden a.s. 
dinsdag– en donderdag in de middag en avond plaats. Uitgangs-
punt is de kennismaking tussen leerkracht en ouder. Een goede 
samenwerking tussen leerkracht en ouder(s) draagt immers bij 
aan een goede (school)ontwikkeling van uw kind. Wij vinden het 
dan ook belangrijk om álle ouders tijdens de startgesprekken te 
ontmoeten.  
 
U bent gewend dat de leerkracht tijdens een 10 minuten gesprek 
veel aan u vertelt. Tijdens de startgesprekken is dit precies andersom! Wij willen graag van u 
weten hoe het met u en uw kind gaat en welke verwachtingen u heeft van het schooljaar en de 
samenwerking tussen u en de leerkracht. Wellicht zijn er ook wel nieuwe ontwikkelingen waar 
wij als school van op de hoogte moeten zijn. Zo stemmen we begin van het schooljaar goed 
met elkaar af en weten we elkaar te vinden wanneer het nodig is. Wij zien ernaar uit om vol-
gende week nader kennis met u te maken!  
 
Leerplicht en verlof aanvragen 
Regelmatig krijgen wij vragen over verlof en leerplicht. Graag verduidelijken wij dit onderwerp 
voor u: De leerplichtwet gaat er vanuit dat u zich houdt aan de schoolvakanties. Buiten de 
schoolvakanties kan uw kind in speciale gevallen vrij krijgen. Hiervoor gelden de regels van de 
leerplichtwet. Denk hierbij aan bijzondere familieomstandigheden, zoals een huwelijk of overlij-
den en voor het vervullen van bepaalde godsdienstplichten. U dient dat (ruim) van tevoren te 
doen d.m.v. het indienen van een verlofaanvraag bij de directeur.  
 
De directeur beoordeelt of de aanvraag conform de leerplichtwet is en zal bij twijfel advies in-
winnen bij de leerplichtambtenaar. De ambtenaar geeft na onderzoek een advies aan de school-
directeur. In de meeste gevallen neemt de directeur het advies van de leerplichtambtenaar 
over. U dient bij de verlofaanvraag officiële documenten toe te voegen, waaruit blijkt dat u voor 
uw kind(eren) buiten de schoolvakanties om vrij moet vragen. Zonder motivatie of documenta-
tie wordt geen verlof verleend. Indien de leerling ongeoorloofd afwezig is, wordt dit aan de leer-

plichtambtenaar gemeld en zal of een officiële waarschuwing worden gegeven 
of proces-verbaal worden opgemaakt. 
 
De Rijksoverheid heeft alle regels rondom leerplicht en verlof voor u gebun-
deld. Leest u hier meer over dit onderwerp: https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/leerplicht Bij vragen over de leerplicht kunt u ook al-
tijd contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de Gemeente 
Lansingerland via telefoonnummer 14 010.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht


Schoolfotograaf 24 september 2019 

Binnenkort komt de fotograaf weer op school. De fotograaf komt op dinsdag 24 september voor 
de groepsfoto, de individuele foto en de broertjes / zusjes foto. De groepsfoto’s en individuele 
foto’s worden onder schooltijd gemaakt. Hulpouders zullen er deze dag voor zorgen dat de kin-
deren netjes op de foto komen.  

Dinsdagmiddag 24 september kunnen de leerlingen na schooltijd ook met hun broertjes en zus-
jes op de foto. U kunt hiervoor zelf met uw kinderen naar school komen. Deze foto’s worden 
gemaakt op de locatie Groeneweg in het lokaal van groep 5B, bij binnenkomst het derde lokaal 
links. U kunt terecht op de volgende tijden:  

 15.15 – 15.30 uur familienaam beginnend met de letters A t/m F; 

 15.30 – 15.45 uur familienaam beginnend met de letters G t/m L;  

 15.45 – 16.00 uur familienaam beginnend met de letters M t/m R;  

 16.00 – 16.15 uur familienaam beginnend met de letters S t/m Z.  
 
Dit jaar kunnen de foto’s digitaal besteld en betaald worden. De kinderen ontvangen op school 
een bestelstrook met een persoonlijk bestelnummer. Hiermee kunt u zelf de foto’s van uw kind 
bestellen.   

Even voorstellen… (onze nieuwe collega’s meester Tim en juf Malou) 

Hallo allemaal, ik ben Tim van Rheenen en werk sinds dit schooljaar op De Groenehoek in groep 
7A (locatie Stampioendreef). Dit doe ik op maandag, dins-
dag en donderdag voor de klas. Op vrijdagochtend ben ik 
ook aanwezig op school, als lid van het onderwijsteam. 
Hiervoor heb ik, met veel plezier, ruim 10 jaar gewerkt op 
De Bonte Tol in Pijnacker. In het dagelijks leven woon ik, 
samen met mijn vriendin en 10 maanden oude zoon Moos, 
in Voorburg. Daarnaast werk in op de dagen dat ik niet op 
school werk, bij een ander bedrijf; Tante Lean. In mijn vrije 
tijd voetbal ik bij OLIVEO in Pijnacker. 
 

Beste ouder(s), verzorger(s), via deze weg stel ik mij graag u voor. Ik ben 
Malou, 33 jaar en ik woon in Zoetermeer. Dit schooljaar ben ik met en-
thousiasme gestart als fulltime groepsleerkracht in groep 4B op OBS 
Groenehoek (locatie Groeneweg). In 2010 ben ik begonnen met lesgeven. 
De eerste vier jaar was ik  leerkracht van groep 1/2. Daarna heb ik drie 
jaar lesgegeven in groep 4 en één jaar in groep 5. Lesgeven in groep 4 
doe ik graag. Wat mij aanspreekt is lesgeven waarbij afwisseling is tussen 
spelend leren en ‘schools’ leren. Ook de interactie met kinderen van deze 
leeftijd spreekt mij aan.  

In mijn vrije tijd word ik erg blij van sushi, terrasjes en het strand. In de lente en de zomer ben 
ik dan ook regelmatig te vinden op Ibiza markten. Deze zijn vaak aan het strand en zo sfeervol! 
De ene keer ben ik er als klant, de andere keer help ik een vriendin achter haar kraam met 
Ibiza spullen. 

Ik hoop u hiermee een eerste indruk te hebben gegeven. Mijn eerste indruk van de school is 
zeer positief. De sfeer binnen de school is fijn, het team is gezellig en de eer-
ste kennismaking met de ouders die ik tot nu toe heb gesproken, heb ik als 
prettig ervaren. Dan heb ik ook nog het geluk dat ik dit schooljaar aan een 
heel leuk stel in groep 4 mag geven. Ik kijk uit naar de rest van het school-
jaar! 

Stampioendreef 7  2661 SR  Bergschenhoek  010-5211242      

Groeneweg 129  2661 KV Bergschenhoek  010—5225459  


