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Nieuws vanuit directie 

Wat was het een bijzonder schooljaar. Een jaar waarbij er veel beroep op u is gedaan. Een 
jaar waarbij u ineens onze collega was. Na thuisonderwijs en halve groepen op school 
konden de laatste 5 lesweken gelukkig alle kinderen weer naar school. Ik wil u nogmaals 

bedanken voor al uw steun! 
 
 

Groep 8 
 
Voor de leerlingen van de groepen 8 was de thuiswerkperiode extra spannend. Hoe zouden 

ze de basisschoolperiode afsluiten in deze coronatijd? Wordt het wel een leuk afscheid? De 
leerkrachten van groep 8 hebben meerdere scenario's uitgewerkt om er toch een leuk 
afscheid van te maken. Dat is ook gelukt. De groepen hebben twee dagen kunnen genieten 

tijdens het alternatieve schoolkamp en hebben een avond kunnen swingen tijdens een leuke 
disco met DJ Deks. Gelukkig hebben de beide groepen 8 ook de musical kunnen opvoeren 
voor hun ouders. Dat was weer een heel spektakel. Beide groepen hebben een prachtige 

show gegeven en de leerkrachten hebben daarna nog alle kinderen persoonlijk 
toegesproken veelal ondersteund met mooie foto’s en grappige filmpjes. Hierdoor hebben 
de leerlingen toch hun periode op OBS Groenehoek leuk kunnen afsluiten. Ik wens alle 

leerlingen een hele mooie tijd op de middelbare school. 
 
  

Volgend schooljaar 
 
Op onze website kunt u al verschillende documenten vinden voor het schooljaar 2020-2021. 
De nieuwe schoolgids 2020-2021 en praktische bijlage 2020-2021 met daarin de 

jaarplanning en het vakantierooster. De praktische bijlage is ook toegevoegd als bijlage van 
deze Nieuwsflits. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Personele wijziging 
 

De ouders van de groepen 7A en 1/2C zijn al geïnformeerd, maar ik vind het goed om dit 
ook met u allemaal te delen. Samantha Middel heeft vorige week aangegeven een nieuwe 
baan gevonden te hebben. Dit betekent dat Samantha haar ontslag indient bij onze school 

en ons helaas gaat verlaten. Voor de school een gemis, want Samantha is al 16 jaar een 
onderdeel van het Groenehoek-team. We zullen haar gaan missen! Voor Samantha zelf een 
mooie kans om te groeien, ze gaat namelijk werken in het voortgezet onderwijs. Een 

uitdaging die op haar pad kwam en die zij met beide handen aan moest grijpen. Ik wens 
Samantha heel veel plezier op haar nieuwe werkplek. De plek van Samantha hebben wij 
inmiddels door een interne wisseling van personeel snel op weten te lossen. Louise Don zal 

komend schooljaar Samantha’s plek innemen in groep 8. Louise heeft ruime ervaring in de 
kleutergroepen en heeft afgelopen schooljaar voor het eerst de bovenbouw (groep 5 t/m 8) 
ontdekclub les gegeven in haar rol als talentbegeleider. Louise heeft hierdoor ontdekt dat zij 

het lesgeven aan de oudere leerlingen een mooie uitdaging vindt. Toen de plek in groep 8 
ontstond, heeft Louise aangegeven deze plek te willen invullen. Dit betekent dat Louise 
komend schooljaar de kleutergroep gaat verlaten en les zal gaan geven aan groep 8A. 
Louise en Rianne hebben enorm veel zin in de samenwerking. 

 
Gelukkig hebben we de vacature die hierdoor is ontstaan weten op te vullen. Saskia Holland 
komt ons team versterken. Saskia heeft jarenlang ervaring in het basisonderwijs, o.a. in de 

groepen 1 t/m 6. Saskia is tijdens haar onderwijsloopbaan een rechtenstudie gaan volgen en 
heeft een aantal jaar in de rechtbank gewerkt. De laatste jaren combineert zij haar baan bij 
de rechtbank met het draaien van een kleutergroep in Rotterdam. Saskia verkiest inmiddels 

het juf zijn echt boven het ‘meester’ (in de rechten) zijn en zocht een fijne nieuwe school. 
We hebben Saskia meerdere keren ontmoet en er was een goede wederzijdse klik. Nanda 
en Saskia zien uit naar de samenwerking.   

 
Door de verschuiving van Louise naar de bovenbouw zal zij ook les gaan geven aan de 
bovenbouwplusklas. Saskia gaat de onderbouwplusklas lesgeven. Ook zijn we blij u te 

kunnen mededelen dat we een geschikte vervanger hebben gevonden voor Diane Struik, 
onze collega die aan het re-integreren is. Jacqueline Schreuders is een gekwalificeerde 
daltonleerkracht met ervaring in het lesgeven aan groep 4. Jacqueline heeft enorm veel zin 

om bij ons te komen werken. Gijs Buijs en Jacqueline hebben al meerdere keren overleg 
gehad over het komende schooljaar. Wij denken ook in Jacqueline een fijne, kundige en 
betrokken collega te hebben gevonden. De samenwerking tussen Gijs en Jacqueline verloopt 

goed. 
 
Ik wens Jacqueline en Saskia een hele fijne tijd op bij ons op school. Fijn dat jullie onze 

nieuwe collega’s zijn geworden. 
 
 

Nieuw protocol i.v.m. coronamaatregelen 
 
Na de zomervakantie - zonder wijzigingen tussentijds - is er een nieuw protocol in verband 

met corona (als bijlage van deze Nieuwsflits toegevoegd). 
 
Belangrijkste veranderingen daarin, uiteraard met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, 
zijn: 

 
· de kinderen hoeven niet langer de 1,5 meter afstand tot de leerkracht te houden; 
· groepsactiviteiten, zoals kampen en schoolreisjes, kunnen weer vaker plaatsvinden; 



· voor individuele gesprekken op afspraak kunnen ouders weer in de school komen. 
 

Het overige blijft in principe ongewijzigd, ook dat ouders/verzorgers hun kinderen niet in de 
school kunnen brengen of ophalen. 
 

In het kader van de zomervakantie en het reizen naar andere landen gaan wij ervan uit dat 
het advies van de RIVM hieromtrent bij u bekend is. Wij wijzen u daar aanvullend nog op 
dat bij reizen naar landen met code geel (reizen mogelijk, maar let op risico's), oranje 

(reizen alleen als dat noodzakelijk is) en rood (niet reizen) het risico bestaat dat terugreizen 
naar Nederland onder druk kan komen te staan. Wij hopen van harte dat wij alle kinderen 
op 31 augustus uitgerust en vooral gezond weer op school welkom mogen heten." 

 
 
 

Bedankje  
 
Op de meester- en juffendag ontving het hele team een leuke attentie van u allemaal. De 
attentie was verzorgd door de Ouderraad. Het was een feestelijk ingepakt cadeau en 

bovenal erg lekker. Namens het hele team wil ik jullie bedanken voor het leuke cadeautje! 
 
Een hele fijne vakantie toegewenst namens ons allemaal en uiteraard bedankt voor jullie 

hulp en inzet dit jaar. Fijne vakantie! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Schoolmaterialen nieuwe schooljaar 

Ieder jaar vragen wij om een vrijwillige bijdrage in de schoolmaterialen van de leerlingen. 

De leerlingen die het leuk vinden om hun eigen spulletjes uit te zoeken mogen dit op de 
eerste schooldag na de vakantie meenemen. Dit is uiteraard geheel vrijwillig. De leerlingen 
die na de zomervakantie geen schoolspulletjes bij zich hebben zullen van ons de materialen 

ontvangen die zij nodig hebben. Hieronder het lijstje met wat er per groep geadviseerd 
wordt aan te schaffen: 
 

Groepen 3  
Etui met: 
Vier grijze schrijfpotloden (HB) 

Driekantige kleurpotloden (HB)  
Puntenslijper met bakje  
Stiften  

Whiteboardstiften (blauw en/of zwart)  
Schaar  
Lijmstift  

Gum  
Multomap (23-rings) 
  

 
 
 

 
 
Groepen 4  
Etui met: 

Vier grijze schrijfpotloden (HB)  
Liniaal 30 cm 
Vulpen (met blauwe inktpatronen) 

Fineliner (stabilo of andere stevige 
fineliner, geschikt om goed mee te 
schrijven) 

Kleurpotloden (HB) 
Stiften 
Puntenslijper met bakje 

Whiteboardstiften (blauw en/of zwart) 
Schaar 
Lijmstift 

Gum 
Multomap (23-rings) 
  

Groepen 5 en 6  
Etui met: 
Vier grijze schrijfpotloden (HB) 

Liniaal 30 cm 
Vulpen (met blauwe inktpatronen) 
Fineliner (stabilo of andere stevige        

fineliner) 
Kleurpotloden (HB)  
Stiften  

Puntenslijper met bakje 
Whiteboardstiften (blauw en/of zwart) 
Schaar  

Lijmstift 
Gum   
Elastomap (voor huiswerk) 

  
 
Groepen 7 en 8  
Etui met: 

Vier grijze schrijfpotloden (HB) 
Liniaal 30 cm 
Kleurpotloden (HB) 

Stiften  
Puntenslijper met bakje 
Whiteboardstiften (blauw en/of zwart) 

Schaar  
Lijmstift  
Pennen (eigen keuze) 

Agenda 
Rekenmachine 
Gum   

Elastomap (voor huiswerk) 

 

 

 

 

 

 



Gezocht: overblijfkracht(en) - ook invallers! - 
basisschool Groenehoek in Bergschenhoek 

 
Op onze school is een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen op school lunchen. 

Tussen de middag is er ook tijd om buiten te spelen. Iedere groep speelt een half uur buiten 
voor of na de lunchpauze. Het buitenspelen gebeurt onder toezicht van meerdere 

overblijfkrachten per schoolplein.  
 

Wij zoeken een nieuwe overblijfkracht om ons pauzeteam aan de 
locatie Groeneweg op dinsdagen en vrijdagen te versterken. 

 
De overblijfkracht draait iedere dinsdag en vrijdag samen met drie andere collega’s de 

buitenpauze van 11.45 uur tot 13.15 uur. 
 

Kun je geen vaste dag werken maar ben je wel beschikbaar om af 
en toe een dagje in te vallen? Wij zijn ook op zoek naar invallers die 

ons pauzeteam willen versterken. 
 

Als invaller plaatsen wij je op een bel-lijst. Mocht er een vaste overblijfkracht ziek zijn of niet 
kunnen werken, benaderen wij je met de vraag of je één of meerdere dagen kunt invallen. 

Invallers geven van tevoren aan op welke dagen van de week zij te bereiken zijn voor 
invalverzoeken.  

 
Onze overblijfkrachten ontvangen een vrijwilligersvergoeding van €10,- per pauzedienst. 

 

Wil jij ons pauzeteam in het nieuwe schooljaar komen versterken? 
Laat het ons dan snel weten! 

 
Je kunt contact opnemen met ons op het volgende e-mail adres: joyce@obsgroenehoek.nl 
of bel ons (010-5211242 / 010-5225459). Vraag dan naar Sabine Luhrman of Joyce Fourie. 

Zij kunnen ook eventuele vragen beantwoorden. 
 

 
 

mailto:joyce@obsgroenehoek.nl


Gymrooster 2020 – 2021 (voor de groepen 3 t/m 8) 

De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in sporthal de Ackers. 

 

Maandag Zaal 3 Zaal 2 Zaal 1 

    

  8.30-  9.15 uur  4A 3A (M spel) 

  9.15-10.00 uur   3B (M spel) 

10.00-10.45 uur 8A (M) 5B  

10.45-11.30 uur 8B (M) 6B  

11.30-12.15 uur 7B (M)   

    

13.15-14.00 uur 7A (M) 4B  

14.00-14.45 uur   5/6A (M spel) 

    

Vrijdag Zaal 3 Zaal 2 Zaal 1 

    

08.30-09.15 uur   2/3A (M) 

09.15-10.00 uur   3B (M) 

10.00-10.45 uur   4B (M) 

10.45-11.30 uur   4A (M) 

11.30-12.15 uur   5B (M) 

    

13.15-14.00 uur 7B 7A 6B (M) 

14.00-14.45 uur 8B 8A 5/6A (M) 

 
(M) = les van Monique  (M spel) = spelles van Monique 

 

Fijne zomervakantie! 

Het team van OBS Groenehoek wil alle ouders (en leerlingen) bedanken voor een mooi 
schooljaar, uw vertrouwen in ons en de prettige samenwerking. Wij wensen u een heel fijne 
(en zonnige!) zomervakantie. Wij zien u graag uitgerust weer terug op maandag 31 

augustus 2020. 
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