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Nieuws van de directie – fijne feestdagen 

Graag maken wij gebruik van deze Nieuwsflits om u hele fijne feestdagen te wensen! Het 

Sinterklaasfeest was een groot succes vandaag en de kerstdagen staan voor de deur. Wij 

hebben ons er in deze tijden, waarin veel beperkingen gelden, voor ingezet om de 

feestdagen voor uw kind toch tot een groot succes te maken. Verderop in deze Nieuwsflits 

leest u o.a. meer over het kerstfeest op school. Wij hopen dat u en uw gezin gezond blijven 

en straks mogen genieten van een heerlijke kerstvakantie. Wij danken u voor de 

samenwerking het afgelopen jaar, waarin we echt hebben gezien dat de samenwerking 

tussen school en ouders essentieel is. Hartelijk dank voor uw begrip voor de keuzes die wij 

soms moeten maken en wat fijn dat we elkaar (ook al is het op afstand) toch weten te 

vinden. Ook in 2021 hopen we deze fijne samenwerking te mogen voortzetten. Namens 

directie en team OBS Groenehoek wensen wij u een prachtige decembermaand toe!  

Tot volgend jaar! 

 



 
 

Medezeggenschapsraad 

De MR heeft dit schooljaar een aantal nieuwe leden. Anne Teeuw heeft zich bij de 
oudergeleding toegevoegd en Marcel Ripmeester en Marlène van Eijzeren vanuit het team. 
Dit schooljaar heeft de MR al twee keer vergaderd. We hebben het gehad over het jaarplan 
2020-2021, maar ook over de Coronaperiode van vorig schooljaar en het huidige schooljaar. 

Ook zijn de rollen opnieuw verdeeld. Sanne Bretherton is dit schooljaar de voorzitter. Marcel 
Ripmeester wordt dit schooljaar ingewerkt als secretaris. Hij zal de rol uiteindelijk 
overnemen van Jordi van Dalen.    
 
De MR is te benaderen via mr@obsgroenehoek.nl. De notulen van de vergadering zijn te 
vinden op de website van school. Mocht u vragen/opmerkingen hebben betreft de 
onderwerpen die besproken zijn of andere onderwerpen dan kunt u deze altijd via 
bovenstaande mail stellen.   
 

Ouderraad 

Het eerste deel van het schooljaar zit er bijna op. Met alle beperkingen die van kracht zijn, 
zien jullie ons wellicht wat minder vaak met de activiteiten, maar dat betekent niet dat we 

achter de schermen niet heel druk zijn. Nu we niet met de kinderen naar het bos konden 
voor de herfstwandeling, hebben we vervangende activiteiten georganiseerd op het plein. 
Ook zijn we heel druk geweest met het organiseren van de festiviteiten op 4 december en 
zijn we betrokken bij het organiseren van kerst. Helaas betekent het dit jaar ook dat de 
bijeenkomst op het plein tijdens het kerstdiner, met de inmiddels traditionele glühwein en 
erwtensoep, niet door kan gaan.  
 

De komende maanden gaan we ons bezig houden met het mede-organiseren van de 
projectweken, Pasen en de Koningsspelen.  
Juist dit jaar is er creativiteit nodig in de organisatie en hebben wij ons hier vol voor in 
kunnen zetten. We zijn blij dat we als OR eraan kunnen bijdragen dat, ondanks alle 
maatregelen, er voor onze kinderen zo weinig mogelijk verandert aan de leuke activiteiten 
die er gedurende het schooljaar zijn.  
 

Organisatiekanjers gezocht! 
Aan het eind van dit schooljaar stoppen er (in ieder geval) 2 OR leden. Aangezien we nu al 

een vacature hebben voor een Activiteiten coördinator, zijn we dus op zoek naar 3 nieuwe 
OR-leden! We zoeken 3 nieuwe Activiteiten coördinatoren die het stokje over willen nemen. 
Mocht je (of jullie!) interesse hebben om Activiteiten coördinator te worden of wil je eerst 
meer informatie? Neem dan contact op met één van de OR-leden of mail naar 
OR@obsgroenehoek.nl. We hopen op tijd nieuwe OR-leden te verwelkomen zodat we het 
stokje dit jaar goed over kunnen dragen en volgend jaar met een (gedeeltelijk) nieuwe OR 
van start te kunnen gaan. 
 

Wie helpt ons mee € 4.000 per jaar op te halen? 
We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die 1 of 2 keer per jaar het oud papier ophalen. 
Iedere tweede donderdag van de maand wordt het oud papier opgehaald met vrijwilligers 
van de basisscholen in Bergschenhoek. Dit levert per school per jaar ruim 4.000 euro op. 
Geld waar bijvoorbeeld de culturele uitstapjes van betaald kunnen worden. Met een pool 

van vrijwilligers halen we het oud papier op en we zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die 
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1 of 2 per keer jaar mee willen helpen. Dit houdt in dat je om half 7 aanwezig bent op de 
locatie Stampioendreef. Daar word je gekoppeld aan een vrachtwagenchauffeur die 
beschikbaar wordt gesteld door de Gemeente. Je rijdt samen met nog een vrijwilliger achter 
op de vrachtwagen mee en leegt de bekende blauwe bakken. Rond half 10 ben je weer 
klaar. Hoe meer vrijwilligers, hoe minder vaak iedereen aan de beurt is, dus iedere 

aanmelding is van harte welkom! Je kunt je aanmelden via de OR (OR@obsgroenehoek.nl). 
De OR zal je aanmelding doorgeven aan de oud papier coördinator. Zij zal contact met je 
opnemen. 
 

Kerst 2020 

 

                     

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

In deze bijzondere periode willen wij proberen om kerst op de Groenehoek zo gewoon 

mogelijk te laten verlopen. Hier en daar zullen aanpassingen nodig zijn in verband met 

Corona-maatregelen, maar met elkaar gaan wij er een gezellige tijd van maken op school. 

Het thema is dit jaar ‘Saamhorigheid’: we zijn er met elkaar, voor elkaar. Dit is altijd fijn, 

maar in deze tijd misschien nog wel meer nodig. In de eerste week worden daarom in de 

klassen kerstkaarten gemaakt die we aanbieden bij verschillende organisaties. De kaarten 

gaan naar Sprank (gehandicapten) en De Smitshoek (ouderen), omdat we iedereen fijne 

dagen willen wensen en willen laten weten dat we aan ze denken. 

Hieronder een overzicht van de verschillende activiteiten: 

 

Maandag 7 december - school versieren 

De kerstbomen worden in de klassen opgezet en ‘s avonds wordt de school in kerstsfeer 

gebracht.  

De kinderen mogen vanaf vandaag een nepwaxinelichtje in een potje of in een houder 

meenemen (waxinelichtjes met een batterij i.v.m. brandveiligheid op school). 

 

Maandag 7 t/m vrijdag 11 december - kaarten knutselen 

Zoals hierboven beschreven knutselen we in deze week kerstkaarten op school. Deze 

worden einde van de week gebracht naar Sprank en De Smitshoek. 
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Dit jaar kan het open podium, dat normaal op het programma staat, vanwege de Corona-

maatregelen niet doorgaan. 

 

Woensdag 16 december - kerstdiner 

‘s Ochtends gaan de kinderen gewoon naar school. 

‘s Avonds is het kerstdiner. In verband met de Corona-maatregelen kan het kerstbuffet 

waarbij alle kinderen iets meenemen niet plaatsvinden. In plaats daarvan willen we dat ieder 

kind zijn of haar eigen kerstdiner meeneemt (eten en drinken). Kinderen en ouders doen 

altijd hun best om er voor het buffet iets leuks van te maken. Aan u als ouder vragen we of 

u dat dit jaar voor uw eigen kind wilt doen, zodat we toch een echt feestelijk kerstdiner 

kunnen hebben. 

Hieronder nog een aantal dingen die anders zijn dan andere jaren door de Corona-

maatregelen: 

• Er zijn geen kraampjes buiten met erwtensoep en glühwein voor de ouders. 

• De regels voor het brengen en halen zijn hetzelfde als op een gewone schooldag. 

Ouders komen niet mee naar binnen. Het kerstfeest duurt 1 uur en 15 minuten. 

• Bord, beker en bestek nemen leerlingen zoals gewoonlijk zelf mee, maar nu dus 

tegelijk met het eten en drinken. Graag met een tas waar na het kerstdiner de 

spullen in kunnen. 

• Doordat er minder tijd nodig is om alle spullen neer te zetten (geen buffet) is de 

inloop korter. 

• Ook zal het eten zelf minder tijd in beslag nemen (er hoeft niet gelopen te worden 

voor het buffet), daardoor blijft er tijd over om nog een activiteit met de groep te 

doen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan kerstdisco, spelletjes in groepjes of met de 

hele groep, modeshow. Het gaat hierbij ook om saamhorigheid. 

• Natuurlijk komt iedereen feestelijk gekleed. 

 

 



Avondindeling kerstdiner: 

De tijden van de locaties wijken iets af. Er zijn ouders die op beide locaties kinderen 
hebben.  

 

Stampioendreef Groeneweg 
17.25-17.30: Inloop  17.40-17.45: Inloop  
17.30-18.15: Kerstdiner 17.45-18.30: Kerstdiner  

 

18.15-18.45: Kerstdisco, kerstbingo, 

spelletjes of iets anders gezelligs. We 
maken er een feestje van! 

18.30-19.00: Kerstdisco, kerstbingo, 

spelletjes of iets anders gezelligs. We 
maken er een feestje van! 

18.45: Kinderen komen samen met de 
leerkracht naar buiten. 
 

19.00: Kinderen komen samen met de 
leerkracht naar buiten. 
 

 

Vrijdag 18 december - laatste schooldag 

Deze dag komen alle kinderen gewoon naar school. De kerstspullen worden weer 

opgeruimd, want het is bijna tijd voor vakantie. 

De kerstwerkgroep wenst u alvast prettige feestdagen toe! Wij zien iedereen graag op 

maandag 4 januari 2021 weer gezond en wel terug op school. 

 

 

 

 

 

Groepsdoorbrekende activiteiten 

Ook dit jaar gaan we in de Kerstperiode weer groepsdoorbrekend werken aan mooie 

kerstknutsels. Op dinsdagmiddag 15 december zullen de kinderen, met meerdere groepen 

door elkaar, aan de slag gaan. In 45 minuten zal ieder kind een mooi kunstwerk maken. 

Vooraf mogen de kinderen kiezen welk knutselwerk zij graag willen maken. Wordt het een 



kerstboom, een ster of toch een rendier? Wij kijken uit naar een gezellige en creatieve 

middag in Kerstsfeer! 

 

Interne begeleiding – toetsen 

In ons onderwijs kennen wij twee soorten toetsen: methodetoetsen en niet-

methodetoetsen. Wat zijn nou precies de verschillen tussen deze toetsen? 

Methodetoetsen:  

Dit zijn toetsen die horen bij onze methodes; taal, spelling, rekenen, geschiedenis, 
aardrijkskunde enz. Deze toetsen worden aan het einde van een 
blok/hoofdstuk/thema afgenomen. Deze toetsen meten een onderdeel van een 
vaardigheid die net aan bod is geweest.  

De leerkracht brengt met deze toets in kaart of de leerling de leerstof die in dat 
blok/hoofdstuk/thema is aangeboden (centraal heeft gestaan) beheerst en welke 
extra ondersteuning of uitdaging op dat moment nodig is. 

Niet-methodetoetsen: 

Niet-methodetoetsen zijn toetsen die behoren tot het leerlingvolgsysteem (LVS). 

Deze toetsen meten een vaardigheid als geheel. Wij maken hiervoor gebruik van de 
Cito toetsen. Cito toetsen worden 2x per jaar afgenomen, de midden-afname in 
januari (groep 3 t/m 7, de cito voor groep 8 is dit schooljaar in november 
afgenomen) en de eind-afname in juni (groep 3 t/m 7). De toets heeft opgaven met 
een uiteenlopende moeilijkheidsgraad. Dat zijn niet alleen opgaven die passen bij de 
groep waarin de leerlingen zitten, maar ook opgaven die beduidend makkelijker of 
moeilijker zijn. Met de verkregen resultaten kunnen wij beter aansluiten bij hetgeen 
de leerling nodig heeft. 

Cito heeft een landelijke normering, hierdoor is het mogelijk om te kijken hoe de 

leerling, de groep en/of school scoort ten opzichte van de leeftijdsgenoten in 
Nederland. 

Eind groep 7 maken we, naast cito, gebruik van IEP LVS om het voorlopig 
schooladvies te kunnen onderbouwen. 

Centrale eindtoets groep 8: 

In groep 8 maken de leerlingen in april de centrale eindtoets. Deze toets is verplicht 
gesteld door de overheid. Met de centrale eindtoets wordt in kaart gebracht wat de 
leerlingen in acht jaar basisonderwijs hebben geleerd. Hiervoor maken wij gebruik 
van de Iep eindtoets. 

Naast de bovengenoemde toetsen bekijken wij de werkhouding, zelfstandigheid en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Al deze toetsen en observaties zorgen 
ervoor dat wij als school ons onderwijs kunnen afstemmen op de leerlingen. Het geeft ons 
een goed inzicht in hetgeen de leerling, de groep en de school nodig heeft om verder te 
kunnen ontwikkelen. 

 

Kijk en doe mee dagen gymles worden verzet 



 

Op vrijdag 15 januari en maandag 18 

januari 2021 stonden de kijk en doe mee 

dagen voor de gym gepland. In verband 

met deze onzekere coronatijden worden zij 

verplaatst naar later in het jaar. 
 

 

Overstap van PO naar VO (groep 8) 

Eind van dit schooljaar zullen onze leerlingen van groep 8 de school verlaten. Komende 
periode zal in het teken staan van de adviesgesprekken, school uitkiezen en aanmelden. Dit 
traject verloopt anders dan voorheen onder andere door corona, maar ook door hernieuwde 
afspraken tussen de VO-scholen. Ouders en leerlingen van groep 8 hebben hier apart een 
informatiebrief over gehad. 

 

 

Denkt u nog even aan: 

• Woensdag 16 december: kerstdiner 

• Vrijdag 18 december: laatste schooldag en begin van de kerstvakantie! 

 

 

 

De volgende Nieuwsflits verschijnt vrijdag 15 januari 2021 
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