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Nieuws vanuit de MR 

Het onstuimige schooljaar 2019-2020 is ook door de MR afgesloten met op de valreep nog 

een (her)verkiezing voor de oudergeleding. De kandidaten waren Ivo Zuidervaart en Anne 

van den Berg en de verkiezing werd uiteindelijk nipt gewonnen door Anne. Dit betekent dat 

zij als nieuw ouderlid zal gaan starten. Ivo heeft sinds 2016-2017 een sterke bijdrage 

geleverd in de MR. Zijn focus lag onder andere op schoolveiligheid, TSO, financieel beleid en 

personeelstekorten. Via deze weg willen we hem nogmaals ontzettend bedanken voor zijn 

inzet! 

Anne heeft een dochter in de kleuterklas van de Stampioendreef en de jongste zal in 

februari 2021 starten in groep 1. Ze is twee dagen in de week werkzaam op een basisschool 

in Rotterdam Zuid (Afrikaanderwijk) als vakleerkracht gym. Hier zit ze ook in de MR 

(personeelsgeleding) en hoopt haar ervaring mee te kunnen nemen naar de MR van de 

Groenehoek. 

Ook qua personeel gaan er wisselingen plaatsvinden. Louise Don en Joyce Fourie nemen na 

vele jaren afscheid van de MR. Joyce zullen we af en toe nog eens terugzien in de 

vergadering als ondersteunend directielid. Louise zal zich gaan richten op haar andere taken 

binnen de school, waaronder die van talentbegeleider.  We zullen hun kennis en ervaring 

gaan missen bij de vergaderingen. Gelukkig zijn er twee enthousiaste collega’s die het stokje 

willen overnemen. Marcel Ripmeester en Marlène van Eijzeren zullen vanaf komend 

schooljaar aansluiten bij de MR. We heten ze bij deze van harte welkom in de 

medezeggenschapsraad! 

Voor vragen kunt u ons bereiken via het mailadres mr@obsgroenehoek.nl. Ook kunt u 

notulen en verslagen ter inzage terugvinden op de website van de Groenehoek. 

Nieuws vanuit de OR 

Het schooljaar is bijna voorbij. Helaas heeft de OR weinig kunnen organiseren in de 

afgelopen maanden. We hadden in juni graag met zoveel mogelijk kinderen meegedaan met 
de Avond4daagse. Helaas kon ook dit niet door gaan. Wist u dat u de Avond4daagse alsnog 
zelf kunt lopen met uw kind(eren)? Als u uw kinderen aanmeldt op de pagina van de 
Avond4daagse en uw kind loopt 4 dagen de afstand die u heeft gekozen, dan krijgt uw kind 
zelfs een echte medaille! (www.avond4daagse.nl - klik op Home Edition) 

Meesters- en juffendag ziet er dit jaar ook anders uit. Vanwege de Corona-restricties mogen 
groepsouders dit jaar niet bij de afsluitende dag aanwezig zijn. Zij zijn hier al over 
geïnformeerd. We sluiten dit jaar op meesters- en juffendag wel af met een kleine traktatie. 
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We hopen uiteraard dat we volgend schooljaar wel weer activiteiten mogen organiseren 
voor de kinderen. We zoeken nog een Activiteitencoördinator in de Ouderraad om ons 
hierbij te helpen. Heb je interesse? Laat het dan weten via OR@obsgroenehoek.nl 

Volgend jaar lopen onze kinderen tijdens de activiteiten in ieder geval in een mooi nieuw 
shirt! Er zijn nieuwe shirts gekocht, sportshirts, groener dan groen! 

Zoals in de vorige nieuwsflits aangegeven, hebben wij nagedacht over de bijdrage voor 
schoolreis en kamp. Omdat schoolreis niet door is gegaan, ontvangt iedereen die de 
bijdrage voor schoolreis heeft voldaan, dit bedrag terug op de rekening van waar de 
bijdrage is betaald. 

Het kamp voor groep 8 is ook niet doorgegaan. In plaats daarvan wordt een alternatief 
programma aangeboden. Zodra de afrekening van dit programma heeft plaatsgevonden, 
weten we of en welk bedrag er overblijft ten aanzien van de kampbijdrage. Als er een 
teruggave volgt, dan wordt ook dit bedrag teruggestort op de rekening van waar de bijdrage 
is betaald. 

Tot slot willen wij jullie een hele fijne zomervakantie wensen. Blijf gezond en tot volgend 
schooljaar!  
Namens de Ouderraad, Marianne Reijn 

 

Vacature lid Ondersteuningsplanraad (OPP) Delflanden 

Passend onderwijs binnen ons samenwerkingsverband. 

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het passend onderwijs in werking getreden. Sindsdien is 
het nieuwe samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Delflanden bezig om het 
passend onderwijs in onze regio te organiseren. Alle scholen voor primair onderwijs, SBO-
scholen en SO-scholen in de gemeenten Delft, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en vanuit 
de gemeente Midden-Delfland de scholen in de kernen Den Hoorn en Schipluiden maken 
deel uit van dit samenwerkingsverband. Uitzondering daarop vormen de SO-scholen voor 
cluster 1 en 2.  

Ondersteuningsplan en ondersteuningsplanraad  

Op dit moment wordt er binnen PPO Delflanden gewerkt aan een nieuw ondersteuningsplan 
voor de komende vier jaar. Ouders en personeelsleden welke een binding hebben met dit 
samenwerkingsverband, hebben medezeggenschap over dit ondersteuningsplan door 
deelname in de Ondersteuningsplanraad (OPR).  

Wij zijn op zoek!  
De ondersteuningsplanraad (OPR) is op zoek naar mensen die zich betrokken voelen bij 
verschillende onderwerpen die de kernthema’s zijn van de missie, visie, strategie en het 
beleid van het samenwerkingsverband. 

Deze kernthema’s zijn:  De kwaliteit van de basisondersteuning in het verzorgingsgebied; 

 Extra ondersteuning voor leerlingen in het regulier onderwijs;  Verwijzing naar en 
toelating door SBO en SO;  Afstemming en samenwerking tussen scholen, schoolbesturen 
en de jeugdzorg;  Het financiële beleid van het samenwerkingsverband dat de beschikking 
heeft over de middelen voor de lichte en zware ondersteuning.  

Wij zoeken mensen die:  Zich enthousiast en daadkrachtig willen inzetten voor het 
samenwerkingsverband;  Bovenschools kunnen denken en handelen;  
Onderwijsinhoudelijke kennis hebben (gericht op ondersteuning);  Circa 30 tot 40 uur per 
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jaar beschikbaar zijn om zich in te zetten voor de OPR;  3 of 4 keer per jaar bij een willen 
komen.  

Momenteel zijn er vacatures voor:  

Komend schooljaar zijn er 8 vacatures binnen de OPR. De OPR bestaat uit personeelsleden 
en ouderleden, waarbij zetels zijn gereserveerd voor o.a. kleine en grote school, de 4 

gemeenten, SBO en SO.  

Aanmelden  
Wilt u zich aanmelden voor één van de vacatures? Dan kunt u zich beschikbaar stellen. 
Stuur daarvoor uw gegevens en korte motivatie (gebruik s.v.p. bijgevoegd formulier) naar 
het volgende e-mail adres :  secretaris.opr@ppodelflanden.nl.  

Meer informatie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het 
Samenwerkingsverband PPO Delflanden, tel. 015-2568710 of bij de secretaris van de OPR te 
bereiken via: secretaris.opr@ppodelflanden.nl  

Planning verkiezingen en eerstvolgende bijeenkomst OPR  
De leden van de OPR worden gekozen door alle MR-en van de basisscholen en scholen van 
SBO en SO in het verzorgingsgebied. Mochten er verkiezingen gehouden moeten worden 
dan zal dit in de eerste maanden van het schooljaar 2020-2021 plaats vinden.   

 

Even voorstellen…  

Mijn naam is Owen en ik ben 26 jaar oud. Ik ben geboren in 

Nootdorp en ik woon nu vier jaar in Blijdorp, Rotterdam. Ik ben 

sinds juni 2020 klaar met de PABO, nadat ik mijn eind-stage heb 

gelopen op OBS Groenehoek. Volgend schooljaar ga ik drie 

verschillende klassen lesgeven, omdat ik dan daarnaast een studie 

kan volgen. Eerst begin ik met de pre-master Pedagogische 

wetenschappen en daarna de master Onderwijskunde. 

Gratis sporten voor de jeugd 

Juist in deze tijd is het belangrijk om te blijven sporten en 

bewegen. Sporten is niet alleen goed voor de lichamelijke, maar 

ook voor de geestelijke gezondheid. Dat geldt voor iedereen, 

zeker ook voor kinderen. Er is nu een actie waarmee de jeugd van Lansingerland gratis 

kennis kan maken met verschillende sporten in onze gemeente. 

 Lansingerlandse Sportstrippenkaart 

Diverse sportverenigingen uit de gemeente werken mee aan de Lansingerlandse 

Sportstrippenkaart. Door een voucher van de strippenkaart in te vullen en in te leveren bij 

een deelnemende vereniging, kunnen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar verschillende 

sporten gratis uitproberen. 

Nieuwsgierig geworden en aanmelden? 

Het complete sportaanbod staat op https://www.lansingerlandbeweegt.nl/sportaanbod-

strippenkaart/ 

Bij het aanbod vindt u contactgegevens en kunt u uw kind aanmelden. De 
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Sportstrippenkaart is vanaf de website te printen maar is ook te verkrijgen bij scholen en de 

deelnemende verenigingen in Lansingerland. 

 

Algemene informatie rondom de laatste schoolweken 

 

Afscheidsdagen groepen 8 

Traditiegetrouw wordt er elk schooljaar een voetbalwedstrijd georganiseerd tussen de 

leerkrachten en de groepen 8. Deze activiteit stond gepland op 10 juli en zal helaas niet 

doorgaan. Gelukkig hebben we voor de leerlingen van de groepen 8 een andere 

sportactiviteit bedacht tijdens de afscheidsdagen. 

Op donderdag 9 juli en vrijdag 10 juli organiseren wij 2 afscheidsfeestdagen voor de 

groepen 8. In deze dagen zullen wij met de kinderen verschillende activiteiten doen die 

oorspronkelijk gepland stonden in de kampweek. Zo zullen we eropuit trekken, gaan we 

gezellige dingen doen en sluiten we op vrijdagavond af met eten en een disco. Wat we 

allemaal gaan doen blijft nog even een verrassing! 

Musical ‘De Diamantroof’ 

Op 14 en 15 juli zullen de groepen 8 de eindmusical opvoeren. Dit jaar niet voor de andere 

groepen, maar in de avonden wel voor de ouders.  

De musical gaat over een oud museum dat 

voor maar €1,- door de familie Weiland is 

gekocht. Maar al snel blijkt dit buitenkansje 

een enorme miskoop. Het museum is een 

bouwval en de collectie bestaat uit enkel 

oude troep! De doorgewinterde familie 

Weiland gaat desondanks aan de slag met 

het opknappen van het museum én 

verzint van alles om de oude spullen weg te kunnen zetten als waardevolle 

museumobjecten. Ze missen alleen nog een topstuk. Dan helpt het toeval een handje: ze 

vinden tussen alle troep een kostbaar doosje waar een diamant in zit. Het blijkt een verloren 

gewaande geluksdiamant te zijn. De vondst is groot nieuws! Iedereen wil de diamant komen 

bekijken: de pers stroomt toe, modehuis Happy Diamonds heeft interesse en zelfs 

autocoureurs Max Verstapel en Sebastiaan Ventiel komen een kijkje nemen. Helaas trekt de 

diamant ook andere bezoekers: inbrekersbende De Brede Jongens en de zojuist vrijgekomen 

internationale diamantdieven George en Julia Getaway! Ai! Ondanks het overhaast 

ingehuurde beveiligingsbedrijf C.O.P.S. blijkt de beveiliging van het museum zo lek als een 

mandje. De diamant is simpelweg niet veilig en niemand lijkt te vertrouwen. Want wat 

als...? Wat als DE DIEF toeslaat?!! 

 

Laatste dag 

 

Woensdag 15 juli is het dan echt zover. De kinderen van groep 8 gaan de Groenehoek 



verlaten. We wensen jullie alvast heel veel plezier op jullie nieuwe 

school. We zullen jullie gaan missen! 

 

Juffen/meestersdag 

Woensdag 15 juli is er weer de jaarlijkse feestdag die 

juffen/meestersdag heet! Op die dag vieren alle juffen en meesters hun verjaardag samen 

met de klas. Dit jaar is het wel een beetje anders, omdat ouders helaas nog steeds niet de 

school in mogen en die dag dus niet kunnen komen meevieren/helpen. 

Samen met de klas maken we er een feestje van en de OR verhoogt de feestvreugde met 

een lekkere verrassing voor alle leerlingen. Hiep hiep, hoera!! 

 

Ouderbedankdag 

Beste ouders/verzorgers,                                                          

Wat een bijzonder, ingewikkeld, maar ook leerzaam schooljaar is het schooljaar 2019/2020 

geweest.  

Wij zijn ons er als team bewust van, dat we niet alleen de 

hulpouders, overblijfouders, leesouders en OR-leden nodig 

hebben gehad, maar dat we graag ALLE ouders van de leerlingen 

willen bedanken voor jullie enorme inzet dit schooljaar.  

Met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat het onderwijs heeft 

kunnen doorgaan en met elkaar hebben we het beste uit onze 

leerlingen geprobeerd te halen.  

Normaal gesproken organiseren wij als school de ouderbedankdag. Deze middag wordt 

georganiseerd om de ouders te bedanken. Helaas is het in deze periode nog niet mogelijk 

een fysieke bedankmiddag te organiseren. Dat we de ouders die ook dit jaar weer voor ons 

hebben klaargestaan willen bedanken, dat staat vast.  

Maar hoe we deze ouders gaan bedanken, dat blijft nog even een verrassing. 

 

Wenochtend en andere kennismakingsactiviteiten 

Donderdag 16 juli gaan alle leerlingen een uurtje wennen in hun nieuwe klas bij hun nieuwe 
leerkracht(en). Dit gebeurt van 09.00 uur tot 10.00 uur. Op deze manier kunnen de 
kinderen alvast een kijkje nemen in hun nieuwe lokaal en kennis maken met de nieuwe juf 

of meester. De kinderen weten dan goed wat zij na de vakantie kunnen verwachten. Ook 
nieuwe kleuters worden uitgenodigd voor de wenochtend.  

Ook is er aan het begin van het nieuwe schooljaar, in september, een startgesprek met de 
leerkracht(en). We gaan de startgesprekken voeren met het kind én de ouder. Iets anders 
dan de startgesprekken van afgelopen jaar en een mooie aanvulling op onze 
daltonontwikkeling om nóg meer kindgesprekken te voeren.  

 



Tevens verzorgen wij in de eerste schoolweken een kijkavond in alle groepen waar u als 
ouder de kans krijgt een kijkje in de klas van uw kind te nemen. Al deze activiteiten samen 
zorgen voor een goede afstemming en samenwerking aan het begin van het schooljaar. 

 

Schoolmelk vanaf schooljaar 2020/2021 

Ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die schoolmelk drinken hebben enige tijd geleden 

bericht ontvangen over de nieuwe invulling betreffende de schoolmelk. 

Hieronder leest u de voorwaarden van het gratis schoolabonnement dat werd aangeboden: 

• In plaats van 200 ml pakjes met een rietje, zullen we wekelijks groot verpakkingen 

zuivel leveren voor de gehele school, zodat er voor ieder kind 2 of 3 consumpties per 

week uitgeschonken kunnen worden. 

• De aangeboden zuivel bestaat uit een variatie van halfvolle melk en karnemelk. Om 

de drie weken wordt dit afgewisseld met halfvolle yoghurt. 

• Het verzorgen van drinkbekers en lepels en het coördineren van het uitschenken 

wordt door de school zelf gedaan. 

• De looptijd zal 20 weken bedragen, van 2 november 2020 - 9 april 2021. 

Wij zijn van mening dat dit aanbod niet aansluit op wat wij de kinderen willen bieden en 

hebben dus besloten ons niet aan te melden voor dit nieuwe abonnement.  Per komend 

schooljaar bieden wij dus geen schoolmelk meer aan. 

 

Denkt u nog even aan: 
 

• Maandag 6 - vrijdag 10 juli: rapportgesprekken online/voorlopig adviesgesprekken 

groep 7 op school. 

• Dinsdag 14 juli: musical groep 8A 

• Woensdag 15 juli: musical groep 8B 

• Woensdag 15 juli: meesters- en juffendag en laatste schooldag groepen 8 

• Donderdag 16 juli: wenuurtje in de nieuwe groep 

• Vrijdag 17 juli: Laatste schooldag 
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