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Nieuws van directie
We zitten deze week midden in ons project: ‘Het Menselijk Lichaam’.
De kinderen genieten enorm van alle gastlessen. Aangepast aan de leeftijd van de leerlingen
krijgen ze lessen over o.a. de zintuigen, organen, plas en poep, botten en gips, narcose,
dementie en hersenen. Ook leren ze over verzorging van het menselijk lichaam en over hoe
een operatie kan gaan. Via de organisatie Scherpzicht leren kinderen alles over hoe het
leven is als slechtziende en maken ze kennis met een blindengeleidehond. Wij zijn enorm blij
en dankbaar dat er zoveel ouders en vrijwilligers zijn die dit thema tot zo’n succes maken.
Enorm bedankt allemaal. Ook de ouderraad is enorm druk geweest met de organisatie van
dit project. Ouderraad, dankjewel daarvoor!
Volgende week staat het project ook nog centraal. Op vrijdag 13 maart sluiten de leerlingen
het project met elkaar af.
Coronavirus
Zoals u weet volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Dagelijks kijk ik of er wijzigingen zijn in
hun advisering. Als er wijzigingen zijn dan laat ik het u weten. Verder zal op het moment dat
er in ons leefgebied of op school nog aanvullende maatregelen moeten worden getroffen
door de GGD contact met school worden opgenomen. Ook als dat gebeurt laat ik het u
weten.
Studiedag maandag 30 maart
Op maandag 30 maart hebben wij weer een studiedag. Deze studiedag zal voor een groot
deel gaan over het werken met onze geïntegreerde zaakvakken-methode Blink.
Wij werken nu een jaar met deze methode en zullen met een deskundige aan de slag gaan
om deze methode nog beter te implementeren. De collega’s van de groepen 1/2 gaan deze
dag aan de slag met het verbeteren van de rijke leeromgeving voor de kleuters.

Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Start schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie
Studiedag; alle leerlingen vrij
Kerstvakantie
Studiedag; alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Studiedag SGH; alle leerlingen vrij
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Tweede Pinksterdag
Junivakantie voor leerlingen
Zomervakantie

Maandag 31 augustus 2020
Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Maandag 26 oktober 2020
Maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari 2021
Vrijdag 19 februari 2021
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Donderdag 1 april 2021
Vrijdag 2 april 2021
Maandag 5 april 2021
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
Donderdag 13 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
Maandag 24 mei 2021
Maandag 21 juni t/m vrijdag 25 juni 2021
Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021

Door de geplande vrije dagen gaan de leerlingen van
groep 1 t/m 4 schooljaar 2020/2021 906,5 uur naar
school. De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan 987,5 uur
naar school. Hiermee voldoen we aan het minimale aantal
uren die verplicht zijn vanuit inspectie, namelijk 900 uur
voor de groepen 1 t/m 4 en 980 voor de groepen 5 t/m 8.

Nieuw vanuit de OR
Kom erbij!
De Ouderraad is op zoek naar een nieuwe enthousiaste activiteitencoördinator.
De Ouderraad beheert de ouderbijdrage en zorgt dat deze zorgvuldig wordt besteed aan
educatieve en leuke activiteiten voor de kinderen. Zo krijgt de ouderbijdrage een goede
bestemming. Gedurende het schooljaar organiseren wij samen met het schoolteam allerlei
activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, herfstwandeling, Avondvierdaagse, Paasontbijt, etc.
Vind je het leuk om:
• enthousiast mee te denken over de invulling van de activiteiten op school?
• een coördinerende rol te hebben bij de uitvoering van de activiteiten op school?
• een actieve bijdrage te leveren aan activiteiten van OBS Groenehoek waardoor alle
leerlingen volop kunnen genieten?
DAN ZOEKEN WE JOU!
Als je interesse hebt of meer wilt weten over de rol van activiteitencoördinator, neem dan
contact op met de Ouderraad via ouderraadgroenehoek@gmail.com

Even voorstellen…
Mijn naam is Demi de Boe. Sinds het 3e jaar van de Pabo ben ik al
op deze school te vinden, dat is inmiddels 6,5 jaar geleden. Nadat ik
de Pabo heb afgerond, ben ik naar de Universiteit Leiden gegaan om
daar de master Pedagogische wetenschappen te doen. Ik heb in die
twee jaar tijd mij verdiept in leer- en gedragsproblemen in het
onderwijs. Ondertussen gaf ik op de Groenehoek les in de
bovenbouw. Na het studeren ben ik fulltime aan de slag gegaan bij
de kleuters op de locatie Groeneweg. De afgelopen drie jaar ben ik
de leerkracht van groep 1/2B en ik kan enorm van de kinderen
genieten. Ik woon samen met mijn vriend en onze twee katten in
Berkel en Rodenrijs. Naast mijn baan ben ik een fanatieke
voetbalster bij CVV Berkel. Er komen wel eens kinderen uit mijn klas
kijken, superleuk! Ook vind ik het leuk om op wintersport te gaan.
Het is heerlijk om de berg af te skiën met een fantastisch uitzicht en
om dan met niets anders bezig te zijn.

Mijn naam is Maaike Bartels. Na tien jaar in het MBO voor
de klas te hebben gestaan ben ik sinds november 2017
weer terug in het basisonderwijs, en werk ik met veel
plezier op de Groenehoek. Dit jaar ben ik op de dinsdagen
in groep 6B en op de woensdagen in groep 1D.
In mijn vrije tijd ben ik graag lekker buiten met mijn gezin.
We vinden het leuk om naar de kinderboerderij, het bos of
de camping te gaan.

Hallo allemaal, ik ben Rianne Dekkers. Sinds 2010 ben ik werkzaam op
de Groenehoek. Ik ben begonnen als fulltime leerkracht in de
middenbouw, maar de laatste jaren voornamelijk te vinden in de groepen
7 en 8. Dit schooljaar ben ik 3 dagen in de week de groepsleerkracht van
groep 8A. Ik woon samen met mijn man en 2 jonge kinderen van 3 jaar
en 8 maanden oud in Bleiswijk. In mijn vrije tijd ben ik regelmatig op en
rond het korfbalveld te vinden. Verder houd ik van reizen, muziek
luisteren, een terrasje pakken en natuurlijk gezellige dingen doen met
mijn gezin en vrienden.

Pasen
Donderdag 9 april houden we ons jaarlijkse paasontbijt op school. De leerlingen van groep 1
t/m 4 mogen in pyjama naar school komen. Tevens gaan zij na het ontbijt weer op zoek
naar paaseieren. Wie zal er dit jaar het gouden ei vinden? De bovenbouw (groepen 5 t/m 8)
gaat na het ontbijt buiten broodbakken op de barbecue. Wilt u woensdag 8 april een tasje
met bord, beker en bestek meegeven aan uw kind? De leerkracht kan de spullen dan alvast
klaarzetten. Bij alle groepen komen binnenkort intekenlijsten te hangen voor het ontbijt.
Iedereen mag iets meebrengen. We gaan er samen weer een gezellige ochtend van maken.

Koningsspelen 2020 Hand in hand
Op 17 april vinden de Koningsspelen plaats en natuurlijk viert OBS Groenehoek het feest
weer mee. We vieren het feest op de locatie Groeneweg.
Alle kinderen beginnen daarom ’s ochtends om 8:45 uur op de Groeneweg. De groepen 1
t/m 4 kunnen hier ook weer opgehaald worden om 12:15 uur. Willen de ouders waarvan
de kinderen naar de BSO gaan, de BSO hierover inlichten?
De groepen 5 t/m 8 gaan (terug) naar hun eigen locatie
en zijn op de gebruikelijke tijd uit.
Het wordt een sportieve dag! We hebben verschillende
sportverenigingen bereid gevonden om spel clinics te
komen geven aan de groepen 3 t/m 8. De groepen 1/2
gaan spelletjes doen aan de Groeneweg. Zoals elk jaar
starten we met het Koningsspelen-lied plus dansje,
Hand in hand. De officiële videoclip komt in maart
online. Vindt u het leuk om deze dag te helpen en had u
zich nog niet opgegeven? Mail dan naar
ouderraadgroenehoek@gmail.com
PS Natuurlijk mogen deze dag alle kinderen feestelijk gekleed in de kleuren rood, wit, blauw
en oranje naar school komen!

Open dag 11 maart a.s.
Woensdag 11 maart is onze jaarlijkse open dag. De deuren van de school staan open voor
geïnteresseerde toekomstige ouders en leerlingen. Kent u iemand in de omgeving die nog
op zoek is naar een fijne school voor hun zoon of dochter? Wijs hen dan vooral op de
mogelijkheid om onze open dag te bezoeken. Ook via Facebook kunt u dit bericht delen, u
maakt dan tevens kans op het winnen van een kinderboekenbon!

Nationale Daltondag
Woensdag 18 maart a.s. is het Nationale Daltondag. Op deze dag vieren wij (samen met alle
andere daltonscholen in Nederland) dat wij een daltonschool zijn. Tijdens deze dag hangen
wij op beide locaties onze zelfontworpen daltonvlag uit. Daarnaast bedenken we ieder
schooljaar een leuke activiteit passend bij het daltononderwijs. Dit jaar willen wij extra
aandacht besteden aan het samenwerkend leren. Dit doen wij door gedurende de
woensdagochtend een oudere leerling aan een jongere leerling te koppelen en hen samen
een activiteit te laten ondernemen. Denk hierbij aan voorlezen, tutorlezen of samen
rekensommen maken/oefenen. Wij zullen leuke beelden van deze dag met u delen via onze
Facebook-pagina; houd deze dus in de gaten.

Groepen 8 op kamp!
Op dinsdag 17 maart is het zover. De groepen 8 gaan op kamp naar ‘het Boshuis’ in
Driebergen op de Utrechtse Heuvelrug! Het thema is ‘Glitter en glamour’ en we vertrekken
dan ook in stijl. We hopen natuurlijk op fantastisch weer. Het zal misschien nog een beetje
fris zijn, maar we hopen in elk geval op droog weer. Duimt u mee voor ons? We verblijven
in een kamphuis midden in het bos en het draaiboek ligt klaar. We gaan veel leuke
bosspelen doen (ook ’s avonds in het donker!), bij het kampvuur zitten, sporten en een
‘natte dag’. We gaan er met elkaar fantastische dagen van maken. De bonte avond, waarbij
iedereen een leuke act opvoert en we afsluiten met een disco, mag natuurlijk ook niet
ontbreken. Op vrijdag 20 maart komen wij niet fris en fruitig, maar wel voldaan en met
mooie herinneringen weer terug.

Denkt u nog even aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woensdag 11 maart: open dag.
Vrijdag 13 maart: einde schoolproject ‘Het Menselijk Lichaam’.
Dinsdag 17 t/m vrijdag 20 maart: kamp groepen 8.
Woensdag 18 maart: Nationale Daltondag.
Maandag 23 t/m vrijdag 27 maart: Week van het geld.
Maandag 30 maart: studiedag, alle leerlingen vrij.
Donderdag 2 april: verkeersexamen theorie groepen 7
Donderdag 9 april: paasontbijt.
Vrijdag 10 april: Goede vrijdag, alle leerlingen vrij.
Maandag 13 april: Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij.
Woensdag 15 april en donderdag 16 april: IEP Eindtoets groepen 8.
Vrijdag 17 april: Koningsspelen.
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