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Nieuws van directie 

De eerst drie schoolweken zitten er alweer op. De kinderen zijn weer gewend aan het ritme 

en de regelmaat van het naar school gaan. In de groepen wordt nog steeds veel aandacht 

besteed aan de Gouden weken. Dit zorgt voor een goede sfeer in de groep zodat iedereen 

zich veilig voelt. Helaas hebben we nog steeds te maken met alle maatregelen  rond het 

Coronavirus.Vanavond is er weer een persconferentie met meer informatie over de nieuwe 

maartregelen. Mochten die nieuwe maatregelen ook voor school van toepassing zijn dan 

wordt het huidige protocol volgende week aangepast en krijgt u uiterlijk a.s. vrijdag het 

nieuwe protocol toegestuurd.  

Voor nu volgen we het huidige protocol en willen ook u vragen om ook bij het halen en 

brengen van uw kind(eren) voldoende afstand van de andere ouders te houden. Alvast 

bedankt! 

U heeft het vast wel gelezen. Leerkrachten in het basisonderwijs krijgen voorrang bij de 

coronatest. Dat is erg fijn nieuws. Tot nu was de leerkracht minimaal 3 tot soms 5 dagen 

afwezig wachtende op de uitslag van de test. De nieuwe procedure verkort dat naar 

maximaal twee dagen. Goed nieuws dus. 

Nieuwe leerplichtambtenaren 

Vanaf 1 september hebben we twee nieuwe leerplichtambtenaren. Serah James en Laura de 

Rooij.Binnenkort komen ze langs op school om kennis met de directie te maken. Meer 

informatie volgt in de volgende Nieuwsflits. 

Studiedag op de maandag na de vakantie. 

Van maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober hebben de kinderen herfstvakantie. 

Maandag 26 oktober zijn de kinderen ook vrij. Wij hebben dan met het hele team een 

studiedag over burgerschap. Dus de vrijdag voor de herfstvakantie zijn de kinderen niet vrij, 

maar wel de maandag na de herfstvakantie. 

 

De Gouden Weken en ‘Week Tegen Pesten’  

Het begin van het schooljaar staat in het teken van ‘De Gouden Weken’. Tijdens deze weken 
is er, naast rekenen, taal, spelling, lezen enz., aandacht voor groepsvormende activiteiten, 
waarbij leerkrachten en leerlingen elkaar beter leren kennen. Er wordt gewerkt aan een 
persoonlijke band tussen leerlingen onderling en tussen de leerkracht en individuele 
leerling.   
Van 21 september t/m 25 september is de ‘Week Tegen Pesten’. In deze week staat het 
aanpakken van pesten en het werken aan een veilig school centraal. De Week Tegen Pesten 
sluit aan bij de activiteiten van de eerste weken. Dit jaar is het motto ‘Samen aan 
zet. Samen met de klas, het team, de hele school zijn we aan zet om weer op een prettige 



manier met elkaar om te gaan. Gedurende het gehele schooljaar is hier blijvende aandacht 
voor, onder andere door de inzet van de Kanjertraining, die na de herfstvakantie zal 

starten.  

  

 

 

Even voorstellen…  

Hallo allemaal.  

Ik ben Jacqueline Schreuders. Misschien heeft u mij al gezien op het 

schoolplein. Ik ben sinds het begin van dit schooljaar begonnen in groep 

vier A. En wat een gezellig en lief klasje is het. Ik heb het nu al erg naar 

mijn zin met de kinderen en met mijn collega’s natuurlijk. 
 

Voorheen heb ik gewerkt op de Pabo van de Hogeschool Rotterdam. Ik 

wilde toch weer graag werken met kinderen. Dus heb ik de overstap 

gemaakt terug naar het basisonderwijs en ben ik gaan werken op een 

basisschool in Nesselande in een groep 5 en de afgelopen 2 jaar ook in 

een groep 4.  En nu dus op de Groenehoek. 

 

Mijn naam is Saskia Holland en ik ben een nieuwe 

leerkracht op de Groenehoek. Ik zal kort wat over 

mijn “bijzondere” loopbaan vertellen. Meteen na de 

Pabo heb ik een aantal jaren in het basisonderwijs 

gewerkt. Daarna heb ik geruime tijd als juridisch 

medewerker bij rechtbank Rotterdam gewerkt. 

Echter geeft het werken met kinderen mij meer 

voldoening.  

 

Ik ben dan ook erg blij met deze overstap en heb vanaf de eerste schoolweek met veel 

plezier in groep 1/2C lesgegeven. Ik vertrouw er op dat er nog veel mooie dagen zullen 



volgen met deze gezellige klas en ook met het enthousiaste en behulpzame Groenehoek-

team. Verder ga ik de plusklas onderbouw-middenbouw begeleiden. Ik heb inmiddels ik al 

een reeks passende lessen gemaakt. Tot slot nog wat informatie over mijn persoonlijke 

leven. Ik woon samen met mijn vriend in Rotterdam. Naast het lesgeven fiets ik graag en 

doe ik aan yoga. Ik houd van mijn cavia’s, van lezen, cabaret en actieve vakanties. 

 

Kinderboekenweek 

Zoals al eerder vermeld start binnenkort de kinderboekenweek. Hieronder nog een korte 

herhaling van een eerdere mail die u heeft ontvangen. 

In Corona tijd gaan er veel dingen anders, ook de kinderboeken week. De boekenkraam 

waar u normaal boeken in kunt zien en die bij Van Atten bestellen gaat helaas niet door. 

Uiteraard gaan de docenten samen met de kinderen er weer een leuke periode van maken. 

Voor de kinderen willen wel weer een boekenruil kraam maken in de school. Vorig jaar 

waren veel kindjes erg blij met hun (nieuwe) geruilde boek.  

 

De spelregels : Wij willen u vragen uiterlijk vrijdag 25 september uw kind een boek mee 

naar school te laten nemen voor deze ruilkraam. U kunt de boeken inleveren bij de docent 

van uw kind. Een of twee boek(en) waar uw kind op uit gekeken is maar een ander kind 

heel blij van zou worden. Netjes maar nieuw dus niet. Graag ieder kind een boek mee te 

laten nemen voor zijn eigen leeftijdscategorie, wij ruilen namelijk per klas onderling. Let u er 

alstublieft op wat uw kind mee naar school neemt zodat er geen (emotioneel) waardevolle 

boeken worden ingeleverd. 

 
 

 
 

 

De volgende Nieuwsflits verschijnt vrijdag 9 oktober 2020 

Stampioendreef 7 2661 SR Bergschenhoek 010-5211242 Groeneweg 129 

2661 KV Bergschenhoek 010—5225459 directie@obsgroenehoek.nl 

www.obsgroenehoek.nl 

 


