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Nieuws van directie 

Woensdagavond 3 juni werd het definitief. De kinderen mogen vanaf 8 
juni weer allemaal naar school. Na een periode van 12 weken stopt het thuisonderwijs en 
gaan alle kinderen weer op de normale lestijden vijf dagen naar school. Veel kinderen 
hebben mij al laten weten dat ze uitkijken naar 8 juni. Ze kijken er naar uit om al hun 
klasgenootjes weer te zien. Ik hoop dat er voor u een periode met meer rust aanbreekt. Ik 
heb veel bewondering voor hoe u allemaal hard gewerkt heeft met uw kind tijdens de 
thuiswerkperiode. Knap gedaan! Fijn dat wij gezamenlijk met u hebben kunnen werken aan 
goed thuisonderwijs. Dank u wel voor uw inzet, geduld en betrokkenheid.  
 

Regen  
Zoals u weet vangen we de kinderen buiten op en gaan we per klas naar binnen. Vandaag 
was het voor het eerst hard aan het regenen. We zoeken naar een oplossing om bij hevige 
regen de kinderen zelfstandig naar binnen te laten gaan, zonder dat alle cohorten 
door elkaar heen gaan. Zodra we daar een oplossing voor hebben, laten wij u dat weten.  
 

  
Groepsindeling en leerkrachtenindeling  
Achter de schermen zijn wij al druk bezig met de voorbereidingen voor volgend 
schooljaar. Wij hopen u voor de junivakantie (studieweek voor de leerkrachten) te 
informeren over de groepsindeling en leerkrachtenverdeling voor het schooljaar 2020-2021.  
 
 

Gymlessen vanaf maandag 8 juni  
Vanaf maandag a.s. gaan ook de gymlessen weer starten! Alle groepen krijgen tot aan de 
zomervakantie één keer per week gymles van juf Monique. Vanuit het kabinet en de PO 
raad wordt geadviseerd om de gymlessen zoveel mogelijk buiten te laten plaatsvinden en 

hier willen we ons aan houden. De groepen die op maandag gymles krijgen gaan gymmen 
aan de Adelaarsvaren en de groepen die op vrijdag gym krijgen gaan bij het Annie MG 
Schmidtpark gymmen (over de HSL). Er is geen mogelijkheid om daar te verkleden dus wilt 
u uw kind, op de dag dat er gegymd wordt, stevige schoenen en kleding aan laten 
trekken waarin makkelijk  bewogen kan worden.  
 
De leerkrachten zorgen ervoor dat uw kind naar de gym gebracht wordt en weer gehaald 
wordt. We vragen aan de kinderen van de groepen 7 en 8 om (indien mogelijk) zelfstandig 
naar de gym te komen in de ochtend en in de middag zelfstandig naar huis te gaan. De 

kinderen van groep 6B kunnen vrijdag aan het eind van de dag bij school worden gehaald.  
 
 
 

 
 



Gymrooster vanaf maandag 8 juni 
 

Maandag Adelaarsvaren 

    

  8.30-  9.15uur 8A 

  9.30-10.00uur 1/2A en 1/2D 

10.00-10.45uur 3A 
11.00-11.45uur 4/5A 

11.45-12.30uur 7B 

    

13.15-14.00uur 6A 
14.00-14.45uur 7A  

   

Vrijdag Annie MG Schmidtpark 
    

 8.30- 9.15uur 8B 

 9.15- 9.45uur 1/2B 

 9.45-10.15uur 1/2C 

10.30-11.15uur 4B 

11.15-12.00uur 3B 

    
13.15-14.00uur 5B 

14.00-14.45uur 6B 

 

 

Nieuws vanuit de MR 

Vorige week hebben we de eerste digitale MR-vergadering gehad, met een bomvolle 
agenda. We hebben lang stil gestaan bij de juni-vakantie. Er bleken veel argumenten te zijn 
om de vakantie door te laten gaan, maar evenveel argumenten om de kinderen meer 
onderwijsuren aan te bieden. Na lang wikken en wegen hebben we besloten de geplande 

vakantie voor de leerlingen toch door te laten gaan, zodat de leerkrachten deze week de tijd 
hebben voor rapporten, klassenanalyses en een goede overdracht aan collega's. Een 'halve' 
vakantie waarbij de leerlingen bijvoorbeeld alleen op donderdag en vrijdag naar school 
zouden gaan, zagen we niet zo zitten omdat de kinderen de afgelopen periode al veel halve 
weken hebben gehad en daardoor een steeds wisselende weekstructuur.  
 
Ivo Zuidervaart zit inmiddels vier jaar in de MR en dit betekent dat hij herkozen moet 
worden als MR-lid. Ivo wil graag nog twee jaar door gaan en stelt zichzelf herkiesbaar. Als 
er andere ouders zijn die graag zouden willen aansluiten bij de oudergeleding van de MR 

dan kunnen zij een mailtje sturen naar mr@obsgroenehoek.nl. Indien andere kandidaten 
zich melden zal een verkiezing worden uitgeschreven. 
 
Komende weken staan diverse vergaderingen gepland, onder andere over de volledige 
heropening van de school. Daarnaast staat een 'reguliere' vergadering gepland op 
maandagavond 29 juni. Veel officiële stukken zullen nog worden afgehandeld, waaronder de 
schoolgids voor schooljaar 2020-2021. Indien u interesse heeft een keer een vergadering bij 
te wonen, kunt u zich hiervoor aanmelden per mail. 

 

mailto:mr@obsgroenehoek.nl


Even voorstellen…  

Samantha Middel 
Ik ben inmiddels alweer vanaf 2005, nog steeds 
met veel plezier, werkzaam op OBS Groenehoek. 
Groepen 1 t/m 8, ik heb ze allemaal wel een of 
meerdere keren gehad. Het meest ben ik te 
vinden in de bovenbouw. Daar ligt mijn hart. Dit 

jaar ben met veel plezier werkzaam in groep 8A 
op de Stampioendreef. In mijn vrije tijd ben ik 
vaak te vinden bij mijn tinkerpony Joy. Joy is nu 
5 jaar en ik ben haar aan het inrijden. Mijn 
andere tinker is nu 20 jaar en staat in Eindhoven 
te genieten van haar welverdiende 
paardenpensioen. Daarnaast wandel ik graag 
met mijn twee ondeugende honden Jules en 
James.  Ik ben gek op wandelen in de natuur, 

muziek luisteren en lezen. 
 
 
 

Hallo allemaal,  
 

Dit keer ben ik aan de beurt om me voor te stellen.  Ik ben 
Monique van Dijk. Voor de meeste kinderen een bekend 
gezicht omdat ik al vele jaren en met heel veel plezier 
gymles geef aan de groepen 3 tot en met groepen 8. Op dit 
moment is het helaas nog niet mogelijk om te gymmen op 
school maar ik hoop dat we elkaar weer snel in de gymzaal 

of buitengym kunnen zien. In het dagelijks leven ben ik 
getrouwd met Anton en we hebben 3 kinderen Bente (21 
jaar), Sten (19 jaar) en Mika (17 jaar). Ook thuis draait het 
leven bij ons om sport. Met Bente die hockeyt en de jongens 
die voetballen zijn wij op de zaterdagen en zondagen heel 
wat uurtjes langs de lijn te vinden. Daarnaast fiets ik een 
paar keer in de week om te trainen voor een mooie tocht in 
het voorjaar en hou ik heel erg van skiën.   
 

 
 

Werkgroep doorgaande lijn groep 1-2 en groep 3-4 

 
Onze werkgroep houdt zich onder andere bezig met een goede overgang van groep 2 naar 
groep 3. Hiervoor hebben we dit jaar dan ook gekeken naar hoe we de leerlingen gewend 
kunnen laten raken aan het reilen en zeilen in groep 3, nadat ze gewend waren aan hoe het 
onderwijs in de kleuterklassen wordt vormgegeven.  

 
Samen met de collega’s van de groepen 1/ 2 en de groepen 3 hebben we daarom goed 
gekeken naar inhoud van de lesstof, regels in de klas, zichtbaar maken van leerdoelen, 
aanbieden van materialen en werkwijzen die zowel in de kleutergroepen als in groep 3 
worden gebruikt, de vormgeving en inhoud van de weektaak en, ook heel belangrijk, een 
rijke leeromgeving, waarbij de leerlingen op verschillende manieren worden uitgedaagd en 



met het geleerde aan de slag kunnen (denk hierbij aan bijvoorbeeld een lettermuur of een 
rekenhoek). 
 
Door dit alles zo veel mogelijk op elkaar te laten aansluiten, wordt de stap van groep 2 naar 
groep 3 steeds kleiner en zal het wennen in groep 3 sneller verlopen. 

 
 

Rekenen 

Dit schooljaar hebben we op de Groenehoek veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van 
ons rekenonderwijs. We hebben gekeken naar hoe een goede rekenles er volgens ons uit 
hoort te zien en hebben hier vervolgens een handleiding voor gemaakt. Belangrijk binnen 
onze rekeninstructies vinden wij het inzetten van echte en concrete materialen. Op die 
manier wordt het begrip van de kinderen vergroot en zullen zij ook beter betrokken zijn bij 
de instructies. 

 
Andere punten waarop wij ons dit schooljaar richten, zijn het afnemen van prétoetsen en 
het aanbieden van ondersteunende materialen binnen een rijke leeromgeving.  
Door voorafgaand aan een nieuw blok middels een prétoets te inventariseren wat de kennis 
en vaardigheden van de kinderen is t.o.v. de nieuwe doelen, kan de leerkracht zijn 
instructies beter afstemmen op de behoeftes van individuele kinderen. 
 
Door ervoor te zorgen dat de omgeving waarin de kinderen les krijgen, aansluit bij de lesstof 
(bijvoorbeeld door rekenposters aan de muur of oefenmaterialen in de keuzekast) die op dat 

moment aangeboden wordt, kunnen kinderen zelfstandiger met de oefenstof aan de slag. 
Het kind kan dan zelf kiezen hoe en op welk moment het ondersteuning zoekt bij het maken 
van zijn of haar taken. 
 
Ook bij de kleuters is de ontwikkeling op het gebied van de rijke leeromgeving ingezet en 
wordt er gekeken naar hoe de rekenhoek vorm kan krijgen in combinatie met de thema’s die 
volgend schooljaar worden aangeboden. 
 
Er zijn al flinke stappen gemaakt dit schooljaar die komend schooljaar nog verder uitgezet 

zullen worden. Daar krijgt u zeker nog wat over te horen! 
 

 

Denkt u nog even aan: 
 

• Maandag 22 juni t/m vrijdag 26 juni: junivakantie, studieweek voor het team 

• Vrijdag 3 juli: uitgave rapport  
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