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Nieuws van directie 

En toen kwam ineens het nieuws...... De scholen gaan dicht. Nederland gaat over tot een 
intelligente lockdown. Dit alles om het coronavirus beheersbaar te krijgen en te houden. 
Ondanks dat de scholen dicht waren moest het onderwijs wel doorgang vinden. 
Wij hebben met het hele team hard gewerkt aan het opzetten en uitvoeren van het 
(t)huiswerkprogramma en het organiseren van de noodopvang. Ik ben enorm trots op mijn 
collega’s. Ze hebben hun schouders eronder gezet en hebben op een goede manier 
(t)huisonderwijs gegeven. Maar ik ben ook trots op u. Want ook voor u is dit een heftige 
periode geweest. De kinderen alle dagen thuis, vaak zelf nog (thuis) moeten werken en dan 
ook nog met de kinderen aan het (t)huiswerk moeten, kinderen op de juiste tijd laten 
inbellen enz. Dat is een hele kluif geweest. Dank u wel daarvoor. Gezamenlijk hebben we 
ervoor gezorgd dat de kinderen zich goed konden blijven ontwikkelen. Enorm bedankt 
daarvoor! 
 
Vandaag heeft u veel mails ontvangen over het starten van de school op 11 mei. De 
kinderen mogen vanaf dan twee dagen naar school en krijgen voor de andere dagen nog 
(t)huiswerk.  Op 12 mei horen we meer over het hoelang de scholen nog met halve klassen 
moeten werken. 
 
Na 12 mei zullen wij u ook informeren hoe de rest van het schooljaar eruit komt te zien. 
Bijvoorbeeld over hoe we omgaan met de toetsen, de junivakantie, musical groep 8 enz. 
 
Ik wens u allemaal een hele fijne vakantie en veel gezondheid toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nieuws vanuit de MR 

Namens de oudergeleding van de MR willen we jullie een korte terugkoppeling geven over 

onze betrokkenheid in de 'Corona-crisis'. Robin en Vonneke zitten dit jaar voor het eerst in 

de MR, maar de start loopt nu heel anders dan verwacht. Voor Ivo en Jordi is dit ook een 

heel ander jaar geworden dan voorafgaande jaren. Het is af en toe best een uitdaging het 

MR-werk te combineren met thuiswerken en thuisonderwijs. Maar gelukkig vindt iedereen 

ergens een gaatje in de agenda. 

De afgelopen periode zijn we door school op verschillende momenten betrokken. Zo hebben 

we meegelezen met brieven die verstuurd worden via Social Schools, hebben we mee 

gedacht over verschillende dilemma's die er nu spelen en zijn we uitgenodigd voor een 

online vergadering met het team. Wij proberen daarbij rekening te houden met 

verschillende ouderperspectieven, maar dat is best een lastige klus. De diversiteit is 

groot....Ouders die beiden werken in vitale beroepen, ouders die nu helaas nood gedwongen 

thuis zitten, ouders met kleuters, ouders met kinderen die extra ondersteuning nodig 

hebben, ouders die weinig Nederlands spreken, enz...  Op ons verzoek is er een Whereby 

moment gepland met ouders, waarin ook ouders de gelegenheid kregen om vragen te 

stellen over het geven van thuisonderwijs. We zien dat het hele team zich meer dan 100% 

inzet voor de kinderen en daar hebben we grote waardering voor. 

Onze reguliere vergaderingen gaan vooralsnog niet door. Samen met de directie wordt 

bekeken welke onderwerpen verplicht behandeld moeten worden voor de zomerperiode. 

Waar mogelijk handelen we dit digitaal af. Daarnaast zullen we komende periode blijven 

aanhaken bij overleggen met het team over de invulling van het onderwijs in de komende 

periode. Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben die we mee kunnen nemen in de 

gesprekken, dan zijn we (voor nu even alleen) te bereiken via het mailadres 

mr@obsgroenehoek.nl. We hopen zo snel mogelijk ook weer op het schoolplein aanwezig te 

mogen zijn! 

 

Nieuws vanuit de OR 

Ook voor de Ouderraad is dit een vreemde periode. Een periode waarin we normaal 
gesproken heel hard werken om onze kinderen een leuke tijd te geven rondom Pasen en de 
Koningsspelen. Helaas gaan deze activiteiten allemaal niet door. Ook het kamp is niet 
doorgegaan en de schoolreis kan ook niet doorgaan op 26 mei. We begrijpen dat jullie 
vragen hebben over de bijdrage voor schoolreis en kamp. Aangezien dit ook voor de 
Ouderraad de eerste keer is dat we met een dergelijke situatie te maken hebben, moeten 
wij ook even nadenken hoe hier mee om te gaan. Met name voor het kamp zijn er al wel 
kosten gemaakt.  Aangezien we op dit moment nog niet exact weten wat de consequenties 
zijn, zullen we jullie aan het eind van dit schooljaar laten weten hoe wij om gaan met de 
eerder genoemde bijdragen. Mochten we dit schooljaar nog wel activiteiten kunnen 
organiseren, dan zullen we dat zeker niet nalaten! 

Helaas is het op dit moment ook niet duidelijk of we de opbrengsten die we normaal 
gesproken uit het ophalen van oud papier ontvangen, daadwerkelijk gaan krijgen. Op dit 
moment mogen scholen niet meehelpen in het ophalen van het oud papier (ook vanwege de 
corona-restricties).  
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We kijken graag ook nog even terug op de projectweken. Deze vonden plaats direct na de 
voorjaarsvakantie. Wat hebben de kinderen ontzettend leuke gastlessen gehad van ouders 
die werkzaam zijn in de medische sector. Zo zijn er gastlessen gegeven over onder andere 
slechtziendheid, hersenen (optische illusies), dementie, de nieren, het hart, poep en plas en 
zijn er organen geschilderd op groot karton. Ook zijn er lessen gegeven over de verzorging 
van baby's, over botten en gips en is er op de Stampioendreef een ambulance geweest. Aan 
alle ouders die hun medewerking hebben verleend aan deze weken: Heel hartelijk bedankt! 
We hebben ontzettend veel positieve reacties gekregen van zowel de leerlingen als de 
leerkrachten!  

Wij hopen dat we dit schooljaar nog iets kunnen en mogen organiseren voor de kinderen. 
En anders gaan we met frisse moed volgend jaar weer voor al onze leerlingen aan de slag. 
Mocht je interesse hebben in het helpen organiseren van activiteiten: volgend schooljaar 
hebben we een vacature voor een activiteitencoördinator binnen de Ouderraad! Mocht je 
interesse hebben of meer willen weten, dan kun je altijd contact met één van ons opnemen 
of mailen met ouderraadgroenehoek@gmail.com 

 

Even voorstellen…  

Hallo allemaal! Mijn naam is Soraya Hamerslag.  
Sinds vorig jaar ben ik werkzaam op de Groenehoek en heb 
ik gewerkt in groep zes en groep zeven.   
 

In november ben ik trotse moeder geworden van ons 
dochtertje Loïs. In maart van dit schooljaar ben ik weer 
teruggekomen van mijn zwangerschapsverlof. En werk ik 
drie dagen in de week bij de kleuters van groep 1/2c. 
 

Naast mijn werk vind ik het heerlijk om druk met van alles 
en nog wat bezig te zijn. Zo sport ik graag, hou ik van 
reizen, luister ik veel muziek en vind ik het gezellig om 
heerlijk het terras op te gaan met vrienden of familie.  
 
 

 
 
 
Mijn naam is Marlène van Eijzeren en ik werk dit jaar voor 

het eerst fulltime bij OBS Groenehoek.  

Vorig jaar heb ik mijn LIO-stage hier gelopen en ik ben 

gebleven. Van maandag tot en met vrijdag ben ik te vinden (in 

de gezelligste klas van de school) groep 5B op de locatie 

Groeneweg. Ik houd van onverwachte reisjes, uit eten gaan en 

sporten. ‘s Avonds en in het weekend boks ik regelmatig in de 

sportschool. Nu, tijdens Corona, wandel ik veel met de honden 

buiten. 
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Agile 

En daar kwam ineens het bericht dat de scholen dicht moesten. Deze gebeurtenis staat bij 

veel mensen in het geheugen gegrift. Helemaal bij u als ouder, na deze weken van 

thuiswerken     . Voor de school hield dit in dat er in korte tijd veel afspraken moesten 

worden gemaakt om het leren van de kinderen te waarborgen. Op maandag 16 maart was 

bijna iedereen van het team aanwezig. Fysiek (met uiteraard 1.5 meter afstand) of via het 

inbellen. 

 

Door gebruik te maken van Agile; samenwerken, flexibel en werkvormen gebruikend, 

hebben wij teams gevormd die met voorstellen zouden komen. Op deze voorstellen werd 

feedback gegeven en daarna aangescherpt. Dit klinkt wellicht eenvoudig, maar u moet 

bedenken dat een leerkracht maar in één groep mee kon denken met het eerste voorstel. 

Dat betekende dus dat er in drie teams niet meegedacht kon worden. Loslaten dus… en dat 

was misschien nog wel het moeilijkste van allemaal       

Na een aantal uren stonden de afspraken vast. Uiteraard werden deze de dagen daarna nog 

wat aangescherpt, maar het raamwerk stond.  

De leerkrachten zijn met de afspraken aan de slag gegaan en hebben het werk voor hun 
leerlingen hierop afgestemd, net als de informatie aan ouders. Het thuiswerken is inmiddels 
volop gestart en we zijn er trots op hoe wij dit als schoolteam in korte tijd hebben kunnen 
realiseren. 
 

 
Vanuit het CJG 
 
Het CJG staat ook nu voor je klaar! 
 

Door het coronavirus ziet het leven van bijna iedereen er op dit moment heel 
anders uit dan normaal. De meeste kinderen zijn thuis, terwijl de ouders vaak 
gewoon moeten werken. Veel afspraken gaan op een andere manier. Gelukkig 
komen we ver met alle digitale mogelijkheden die er zijn. Graag laat ik je weten 
dat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ook nu voor je klaarstaat. 
 
Aangepaste dienstverlening door coronavirus 
Onze dienstverlening gaat waar mogelijk gewoon door, per telefoon, beeldscherm of op een 
van onze CJG-locaties. Op onze locaties zijn bijvoorbeeld de meeste afspraken voor baby’s 
tot 14 maanden. Voor jonge kinderen is het belangrijk dat zij de prikken van het 
Rijksvaccinatieprogramma krijgen. Dit geldt ook voor de 14-jarigen die een vaccinatie nodig 
hebben tegen de meningokokkenziekte. Voor de andere kinderen bekijken we of we de 
afspraken op locatie of digitaal kunnen doen. In bijzondere gevallen kunnen we op 
huisbezoek komen.  
 
Wij zijn er voor jou 
Deze coronacrisis vraagt bijzondere opvoedvaardigheden van ouders en verzorgers. Wil je 
hierover met een professional in gesprek gaan? Weet dan dat wij ook daarvoor voor je 
klaarstaan. Wij kennen de mogelijkheden voor steun en zorg in jouw wijk en denken graag 
met je mee. 
 
 



Zo kun je contact met ons opnemen 
Je kunt altijd contact met ons opnemen. Dat kan rechtstreeks met mij (mijn gegevens staan 
hieronder) of via ons contactcentrum. Alle manieren en tijden waarop het contactcentrum 
bereikbaar is, zie je op centrumvoorjeugdengezin.nl/contact.  
Op centrumvoorjeugdengezin.nl/corona staat meer informatie over het coronavirus en onze 
aangepaste dienstverlening. Daar vind je ook antwoord op veelgestelde vragen van andere 
ouders. 
 
Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We zijn er graag voor jou en je gezin! 
 

• Jannie van Welzen 

• Telefoonnummer: 088 - 20 10 000 

• E-mail: j.van.welzen@cjgrijnmond.nl 

 

 

21e eeuws leren 

 

Topomaster 

Vanaf groep 6 wordt er topografie aangeboden door het programma Topomaster.  

Topomaster is een onderdeel van de methode Blink Geïntegreerd. In groep 6 wordt 

Nederland aangeboden, in groep 7 is dit Europa en groep 8 de wereld. Het spel bestaat uit 

verschillende levels. Voor elk level moeten de leerlingen minimaal twee sterren halen om 

door te gaan naar een volgend level. Elk level bestaat uit quizvragen (deze vragen bestaan 

uit weetjes over dieren, gebouwen en landschap), locatievragen (het aanwijzen van de 

plaats op een kaart) en bonusvragen (rare weetjes over een plaats). Door deze combinatie 

vragen onthouden leerlingen de plaatsen beter. 

 

 

 

 

 

 

 

Kanjertraining 

Tijger, aap, Max, de witte pet, de zwarte pet... de leerlingen kennen ze vast allemaal.  
En tja, thuisonderwijs.. we zijn er zo goed als aan gewend.  
Helaas gaan nog niet alle lessen zoals we deze op school altijd kunnen uitvoeren. 
Waaronder de kanjertraining. Deze sociaal-emotionele lessen zijn lastig op afstand te geven. 
Het is belangrijk om de leerlingen hierbij te zien en aan te voelen. Gelukkig hebben we als 
oplossing de thuiswerk boekjes van de kanjertraining. Zo kunnen u en onze leerlingen toch 
nog aan de slag met het voortzetten van de sociaal-emotionele ontwikkeling.  
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Op dinsdag 21 april 2020 stond de kanjerles met ouders gepland, 
ook deze is jammer genoeg niet doorgegaan. Door het tekort aan 
kanjerlessen en het niet aanwezig zijn op school, hebben we er als 
school voor gekozen dit jaar geen kanjerdiploma’s uit te delen. 
Uiteraard zijn alle leerlingen kanjers en zijn we enorm trots op ze, 
maar vanuit de methode moeten er nog wat extra lessen aan bod 
komen. 
Natuurlijk pakken we, zodra de scholen weer open mogen, de draad 
van de kanjertraining weer op! En tot die tijd vragen we u en de 
leerlingen de leuke thuisopdrachten met elkaar uit te voeren. 

 
 
 
 
Denkt u nog even aan: 
 

• Maandag 11 mei start halve klassen, hele dagen. Let op het rooster van uw 

kind(eren). 

• Donderdag 21 en vrijdag 22 mei: Hemelvaart, school is dicht. 
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