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Nieuws van directie
U heeft het vast gemerkt, de tweede golf van het coronavirus is begonnen. Helaas zijn er
ook twee collega’s ziek geworden. Maar gelukkig hebben ze milde klachten en zijn ze weer
aan het opknappen. De afgelopen week heeft groep 5/6 thuisonderwijs gehad en heeft
groep 7A donderdag ook een dag thuisonderwijs gehad. Wij willen de ouders van deze
groepen bedanken voor hun steun. Fijn dat u uw kind(eren) thuis heeft kunnen opvangen
en heeft kunnen begeleiden bij het thuisonderwijs. Dank u wel daarvoor.
Ventilatie
Op 1 oktober heeft u via Social Schools een brief ontvangen over de kwaliteit van de
ventilatie in onze schoolgebouwen. Ik heb toen aangegeven dat ik u hier meer over zou
vertellen in deze Nieuwsflits.
Sinds de zomervakantie zijn er door Scholengroep Holland al uit voorzorg veel aanpassingen
gedaan. Naast de afspraken over het open hebben van een raam in iedere groep zijn op de
locatie Groeneweg alle luchtfilters extra vervangen. En er is een nieuwe meter geplaatst die
het aflezen van de kwaliteit van de ventilatie makkelijker maakt. In alle ruimtes is er
gemeten met een CO² meter en zijn de tijden voor het aan- en afvoeren van lucht
aangepast. Zo start de ventilatie 2 uur voordat de kinderen komen en gaat door tot 19.00
uur s’ avonds.
Op de locatie Groeneweg zijn we nu nog bezig met de ramen van de groepen 3 t/m 6. Het
advies is om een raam open te zetten zodra de kinderen gaan buitenspelen. Maar de ramen
bij de locatie Groeneweg zijn zo laag dat iedereen door het raam naar binnen zou kunnen
komen. Dat is natuurlijk niet wenselijk. Bestuurlijk wordt er nu een plan gemaakt om dit
probleem op te lossen. Dit kan bijv. door de ramen zo aan te passen dat ze in een
kantelstand kunnen. Op de locatie Stampioendreef zijn alle ventilatieroosters verwijderd,
professioneel schoongemaakt en weer teruggeplaatst. In dit gebouw zijn een aantal jaar
geleden al extra units geplaatst voor een goede luchtkwaliteit. Van die units zijn de filters
ook extra vervangen. Daarnaast is de stand van de ventilatie verhoogd zodat er nog meer
lucht wordt in- en afgevoerd in het gebouw.
Op maandag 19 oktober start de herfstvakantie. De maandag na de herfstvakantie hebben
de leerlingen ook nog vrij i.v.m. een digitale studiedag. U leest meer over de studiedag
verderop in deze nieuwsflits.
Namens het hele team wensen wij u alvast een fijne herfstvakantie toe!

Even voorstellen…
Hallo allemaal. Ik ben Nanda de Jong-Stoffelen. Ik ben sinds januari van dit jaar werkzaam
op de Groenehoek. U heeft mij toen misschien al op het schoolplein gezien. Sinds het begin

van dit schooljaar sta ik voor groep 1/2C. Na heel wat jaren in de middenbouw, vind ik het
weer erg leuk om met kleuters te werken. Wat een leuke en gezellige klas is dit!
Ik heb hiervoor vooral op andere scholen in Rotterdam gewerkt.
Bij elkaar zit ik nu zo’n 10 jaar in het basisonderwijs.
Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan!
Tot slot nog wat persoonlijke informatie: ik woon met mijn man en 2
dochters van 4 en 2 in Berkel en Rodenrijs. In mijn vrije tijd houd ik
van lezen, films en ga ik er graag op uit met mijn gezin, het liefst de
natuur in

Anti-pestcoördinator

Leerlingen die te maken krijgen met pesten moeten met hun verhaal
bij iemand terecht kunnen. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat
het pestprobleem wordt aangepakt en dat ze veilig naar school
kunnen. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt als het over
pesten gaat. Samen wordt de situatie in kaart gebracht en de
groepsleerkracht zal bekijken welke acties en afspraken er nodig zijn om de pestsituatie op
te lossen. Als dit, door omstandigheden, niet mogelijk is kunnen de leerlingen ook terecht bij
de anti-pestcoördinator. De anti-pestcoördinator zorgt voor de opvang van leerlingen, brengt
de pestsituatie in kaart, zoekt naar en begeleidt oplossingen en verleent nazorg.
De anti-pestcoördinator op onze school is Rianne Dekkers
(groepsleerkracht 8A). De leerlingen kunnen haar bereiken door een
briefje met naam in de brievenbus te stoppen. Deze brievenbus is op
beide locaties te vinden in de gang van de school.

Kanjertraining
Na de herfstvakantie starten alle groepen weer met de Kanjertraining.
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in
groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van
sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in
de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Er wordt gewerkt met
verschillende petten. Deze petten stellen de verschillende gedragingen voor. Zo is de gele
pet van het bange konijn. Kinderen worden uitgedaagd om zich in zo’n rol in te leven en
daardoor na te denken over welke consequenties er aan zo’n rol kleven.
In de groepen 1 t/m 4 wordt gewerkt met een verhalenboek met bijbehorende opdrachten
en vanaf groep 5 werken de kinderen met verhalen en opdrachten uit een werkboek. Aan
het eind van de lessenserie ontvangen alle kinderen een Kanjerdiploma.
Binnen de kanjertraining wordt met 5 kanjerafspraken gewerkt:
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•
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vertrouwen elkaar
helpen elkaar
werken samen
hebben plezier
doen mee

Vanwege de richtlijnen i.v.m. het corona-virus worden er geen lessen
georganiseerd waarbij ouders aanwezig mogen zijn.

Plusklassen
In week 40 en 41 zijn de plusklassen van start gegaan. Dit schooljaar is er besloten de
plusklas van groep 5-8 op te splitsen in een plusklas voor groep 5 en 6 en groep 7 en 8.
Zo kan beter tegemoet worden gekomen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen
binnen de groep en kan er meer maatwerk worden geboden.
De leerlingen uit de plusklas voor groep 2-4 worden dit schooljaar begeleid door juf Saskia
(groep 1/2C), juf Louise (groep 8A en talentbegeleider) is de leerkracht van de plusklassen
voor groep 5-8.
Het samenkomen met ontwikkelingsgelijken (ook wel ‘peers’ genoemd) draagt bij aan de
ontwikkeling van een realistischer zelfbeeld. (Hoog)begaafde kinderen ervaren vaak bewust
of onbewust een gevoel van ‘anders zijn’. Dit kan ervoor zorgen dat ze zich vreemd,
onbegrepen en alleen voelen. Het je kunnen spiegelen aan ontwikkelingsgelijken is voor
(hoog)begaafden daarom van groot belang. Tijdens de bijeenkomsten van de plusklassen
besteden we o.a. aandacht aan het onderdeel ‘mindset’: het ervaren dat fouten maken mag
en dat je ergens beter in kunt worden door dit te oefenen.
De eerste bijeenkomsten van de plusklassen staan in het teken van
kennismakingsactiviteiten en het creëren van een veilige sfeer binnen de groepen.
We nodigen u van harte uit om eens te kijken op de groepspagina’s van de plusklassen
zodat u een kijkje krijgt in het reilen en zeilen binnen deze groepen.

Herfstwandeling
Traditioneel gaan de groepen 1-4 voor de
herfstvakantie een herfstwandeling maken in het bos.
Door de corona maatregelen kunnen we dit jaar de
herfstwandeling niet door laten gaan zoals we gewend
zijn. Voor de groepen 1-4 is er op vrijdag 16 oktober,
vlak voor de herfstvakantie, een alternatieve
herfstwandeling. De groepen blijven in de buurt van de
school, zodat er geen ouderhulp nodig is. De leerlingen
gaan aan de slag met een boekje over de herfst onder
begeleiding van de eigen leerkracht. In het boekje staan leuke opdrachten die in groepjes
gedaan kunnen worden.

Studiedag
Maandag 26 oktober zijn alle leerlingen vrij. Voor het team staat deze dag een inspirerende
studiedag gepland rondom burgerschapsonderwijs. Helaas is een fysieke bijeenkomst met
alle collega’s op dit moment niet verstandig. We hebben er daarom voor gekozen om de
studiedag online vorm te gaan geven. De studiedag wordt verzorgd door twee externe
partners; Karim Amghar en Esther van den Berg, en we hebben er zin in!
Wellicht interessant voor u om te weten wat burgerschap nu eigenlijk is en waarom we hier
als school mee aan de slag gaan: Met burgerschapsonderwijs zorgen we ervoor dat
leerlingen na hun basisschooltijd weten wat de basiswaarden van onze samenleving zijn en
dat zij hier respect voor hebben. Bovenal is de basisschool de uitgelezen plek om veel met
deze waarden te oefenen. Maar iedere school heeft daarnaast zijn eigen normen en
waarden. Daarom vertalen we onze eigen visie en context naar burgerschapsonderwijs in de
klas. We worden dit schooljaar ondersteund door een ambassadeur van het project
‘burgerschap op de basisschool’ om burgerschapsonderwijs op de Groenehoek nóg mooier
en beter te gaan vormgeven.
Als school doen we al veel: een gastles van iemand uit het bedrijfsleven tijdens de
projectweek, het steunen van een goed doel, praten over verschillen tijdens een les van de
Kanjertraining, een project over klimaatverandering tijdens de lessen van Blink etc. Maar
hoe behoud je de focus en hoe zorgen we voor een doelgerichte en planmatige aanpak en
het bouwen aan ons eigen verhaal? Hier gaan we richting aan geven: helder maken waar
we het voor doen en doelgericht en samenhangend werken aan burgerschap. We zullen u
na de studiedag op de hoogte brengen van de opbrengsten van deze dag.

De JOS en de Week van de opvoeding
Beste ouders van De Groenehoek,
Wellicht weet u het nog, misschien bent u het na deze vreemde periode weer vergeten maar
sinds januari is op deze school ook een Jeugdcoach op School.
JOS, wat was dat ook alweer?
De JOS is er voor iedereen die vragen heeft op het gebied van opgroeien & opvoeden.

Ouders, leerlingen en leraren kunnen bij mij langskomen als er ondersteuning nodig is.
Ik ben op vaste momenten aanwezig op school en iedereen kan bij mij binnenlopen voor
advies. Het is soms best moeilijk om de juiste hulp te vinden als er problemen zijn bij
kinderen en/of binnen het gezin. Ik hoop dat iedereen die vragen of twijfels heeft, gewoon
even langs loopt en dat de stap om hulp te vragen hierdoor wat makkelijker wordt.
De JOS: Schoolmaatschappelijk werk én jeugd -en gezinscoach in één Als JOS leg ikde
verbinding tussen school en ouders en waar nodig met de jeugdhulpverlening. Ik bied de
hulp aan op school of thuis. Ik heb de mogelijkheid om van lichte tot intensieve trajecten in
te zetten en mijn hulp duurt maximaal 6 maanden. Dit varieert van een aantal gesprekken
op school tot ondersteuning in de thuissituatie. Als er intensievere hulp nodig is, schakel ik
in overleg met ouders Team Jeugd in van de gemeente. Op elke school is er een team dat
zich bezighoudt met zorgondersteuning. De jeugdcoach sluit daarbij aan zowel als onderdeel
vanuit school als vanuit het Team Jeugd van de gemeente Lansingerland.
Week van de Opvoeding
Tegenwoordig is ervoor van alles een speciale dag of zelf week. Heeft u al eens gehoord van
de Week van de Opvoeding? Ieder jaar in oktober is er een week lang extra aandacht voor
opvoeding, opvoeddilemma’s en opvoedproblemen. Dit jaar is de week van de opvoeding
van 5 tot en met 12 oktober.
Dit jaar is het eerste jaar dat wij Jeugdcoaches op School (JOS-ers) werkzaam zijn in
Lansingerland. Normaal zouden we een bijeenkomst organiseren tijdens deze week, maar
dat is met alle coronaperikelen en maatregelen helaas niet mogelijk. Toch willen we even stil
staan bij deze belangrijke week. Want opvoeden is niet altijd even makkelijk. Het landelijke
thema van dit jaar is:

Staan en Opvallen
Hoewel de maatschappelijke druk toeneemt, zijn ouders bovenal weerbaar en veerkrachtig.
Welke factoren zorgen ervoor dat ouders zich fijn voelen in het ouderschap? En hoe kunnen
professionals hier een versterkende rol in spelen? Want wanneer het goed gaat met de
ouder, gaat het ook vaak goed met het kind. Opvoeden is hard werken. Soms gaat het met
vallen en opstaan. Maar het is vooral ook genieten. Daarom zeggen we ‘Staan en Opvallen’.
Mocht het blijven staan lastig zijn, weet dat u er niet alleen voor staat. Voelt u zich niet altijd
fijn in uw rol als vader of moeder, gaat het soms anders dan u zou willen? Wij, de JOS-ers
zijn er om te helpen. We denken graag met u mee of we bekijken samen wat er nodig is om
(weer) te kunnen “Staan en Opvallen”.
Hier op school ben ik, Mariska Stoll, iedere woensdagochtend aanwezig.
Neem gerust contact op met mij.
Met vriendelijke groet,
Naam: Mariska Stoll
Email: m.stoll@schoolformaat.nl
Telefoon: 06117 110 97
Meer informatie over ons op schoolformaat.nl/jos
Jeugdcoach op School in Lansingerland vanuit Schoolformaat

Speels en positief opvoeden
Een kind opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. Als kinderen op een positieve, speelse
manier worden opgevoed, ontwikkelen zij zich beter. Maar hoe moet je reageren op een
kind dat boos of driftig is? Hoe ga je om met een kind dat stil, bang of verdrietig is?
Deze en andere opvoedingsvragen komen aan de orde tijdens de cursus 'Speels en positief
opvoeden'. Tijdens de cursus gaan we in op de thema's zelfvertrouwen, sociale
vaardigheden en veerkracht bij kinderen. Je hoort waarom kinderen soms niet reageren
zoals wij dat zouden willen en hoe je het beste met lastige situaties om kunt gaan. Je krijgt
bruikbare tips en handvatten zodat je kleine problemen op tijd kunt oplossen.
De onderwerpen van de bijeenkomsten zijn:
• De kracht van positieve, speelse opvoedaanpak
Kinderen ontwikkelen hierdoor vaardigheden en zelfvertrouwen. Dat is belangrijk voor
succes op school en in relaties.
• Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden stimuleren
Kinderen hebben meer zelfvertrouwen, meer succes op school en kunnen beter met anderen
omgaan als zij bepaalde basisvaardigheden ontwikkelen. Maar hoe leer je ze die aan?•
Veerkrachtige kinderen opvoeden
Hoe leer je kinderen om te gaan met gevoelens, positief in het leven te staan en zelf
problemen op te lossen?
De cursus Speels en positief opvoeden zal online worden aangeboden op de woensdagavond
7,14, en 28 oktober van 20.00 tot 22.00 uur
U logt in via een link die u vlak voor aanvang krijgt toegestuurd.
Twee dagen voor aanvang krijgt u reeds informatie over Google meet, het programma
waarmee gewerkt wordt.
Voor wie: ouders van kinderen van 3 tot 10 jaar
Wanneer: 7,14 en 28 oktober 2020
Waar: online vanuit uw gemakkelijke stoel
Hoe laat: 20.00-22.00 uur
Aanmelden via de website https://centrumvoorjeugdengezin.nl/speels-en-positief-opvoeden
voor vragen kunt u terecht bij Charlotte Vermerris,
tel:06-40715256
c.vermerris@kwadraad.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin: ook op school
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen en
jongeren terechtkunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging.
Vanaf de geboorte tot de 18e verjaardag, kijken we op verschillende momenten of uw kind
zich goed ontwikkelt. Dit doen we bij u thuis, op onze CJG-locaties én op school.
Geen vraag is ons te gek!
Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten, (ortho)pedagogen en

andere deskundigen bieden advies, ondersteuning en denken graag met u mee. Heeft u een
vraag, dan zoeken we samen met u naar een antwoord. Of we zoeken de juiste deskundige
in ons netwerk. Zo maken we samen met u gezond en veilig opgroeien mogelijk.
CJG en Corona
Op centrumvoorjeugdengezin.nl/corona staat meer informatie over het coronavirus en onze
aangepaste dienstverlening. Daar vindt u ook antwoord op veel gestelde vragen van andere
ouders.
Contact met het CJG
De manieren waarop u ons kunt bereiken staan op centrumvoorjeugdengezin.nl/contact. U
kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de jeugdverpleegkundige die is verbonden aan
de school van uw kind:

•
•
•

Margo Voskamp, jeugdverpleegkundige
Telefoonnummer: 088 - 20 10 000, Mobiel: 06-29179516
E-mail: m.voskamp@cjgrijnmond.nl

Wilt u meer informatie over het CJG? Kijk dan op onze website:
centrumvoorjeugdengezin.nl.

Denkt u nog even aan:
•
•
•

Vrijdag 16 oktober: alternatieve herfstwandeling groepen 1 t/m 4
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober: herfstvakantie
Maandag 26 oktober: studiedag, alle leerlingen vrij

De volgende Nieuwsflits verschijnt vrijdag 13 november 2020
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