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Nieuws van de directie  

Het was nog even spannend of de opening maandag écht door zou gaan i.v.m. de 

weersomstandigheden, maar het is gelukt. Wat is het fijn om alle leerlingen weer op 

school te zien. Een goedgevuld klaslokaal met vrolijke gezichtjes, hardwerkende 

leerlingen en gezellige geluiden doen ons goed! Wij hopen dat u thuis ook weer wat 

meer ritme krijgt in het indelen van uw dag zonder de extra zorg voor het 

(t)huiswerk van uw kind(eren). Nogmaals bedankt voor al uw inspanningen de 

afgelopen weken, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. 

Studiedag 

Op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie staat een studiedag voor het team gepland. 

Ons schoolteam werkt ondanks alle maatregelen hard door aan alle 

schoolontwikkelingen. Het is immers heel belangrijk dat we blijven werken aan 

continue verbetering van de onderwijskwaliteit. Vrijdag 19 februari wordt de (online) 

studiedag verzorgd door onze eigen coördinatoren. We gaan aan de slag met het 

onderzoeken van een nieuwe methode Engels voor de bovenbouw, hier komt een 

gastspreker toelichting geven. Ook gaan we onder leiding van de ICT-coördinator 

aan de slag met verschillende mogelijkheden om het online samenwerken nóg meer 

te verbeteren. Daarnaast gaat de rekenwerkgroep ons inspireren rondom een rijke 

leeromgeving bij het vak rekenen én sluiten we de dag af met onze daltonwerkgroep 

die met ons aan de slag gaat met de eerste opzet richting een nieuw portfolio. 

Uiteraard zullen we u de komende tijd nog verder meenemen in al deze 

ontwikkelingen.  

Rapporten 

Wij hebben in eerdere berichten al bij u genoemd dat de rapporten en 

rapportgesprekken zijn doorgeschoven naar eind maart en begin april. U zult via de 

leerkracht een uitnodiging ontvangen voor het (digitale) rapportgesprek.  

 

OR - 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 Activiteitencoördinator, zijn we dus op zoek 

naar 3 nieuwe OR-leden! We zoeken 3 nieuwe Activiteitencoördinatoren die het 



stokje over willen nemen. Mocht je (of jullie!) interesse hebben om 

Activiteitencoördinator 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 kunnen gaan. 

 

Project 

Op 1 maart 2021 start het schoolproject. Het thema van dit project is 'Nederland'. 

De kinderen vormen tijdens dit project een breed beeld van Nederland – van de 

Nederlandse (multiculturele) cultuur tot het landschap en de provincies.  

Het project gaat dit jaar door, maar wel met wat aanpassingen. Eventuele 

gastlessen zullen online plaats vinden en er zal geen gezamenlijke opening of 

afsluiting zijn. Het project vindt dus voornamelijk in de klas plaats. 

 

Namens de Agile coördinator - Agile tijdens thuiswerken 

In nieuwsbrieven van vorig jaar hebben we u iets verteld over het Agile werken. Het 

is een vorm van werken om meer structuur, samenwerking, transparantie, focus en 

plezier te hebben. Dit gebruiken wij door onze gehele school heen. 

In de afgelopen weken, tijdens het thuiswerken, waren wij als leerkrachten achter 

de schermen (soms letterlijk) bezig met het maken van instructiefilmpjes, roosters, 

zoeken van online opdrachten, overleggen met kinderen, ouders en het team. 

 

Om goed samen te werken, werden er bij sommige klassen taken verdeeld op een 

scrumbord. Hiervoor werd bijvoorbeeld een tafel op de gang gepakt (zie foto).  

 

Dit scrumbord was in 4 vakken verdeeld:  

Vak 1: To do (wat zijn alle taken die wij moeten doen voor deze week) 

Vak 2: In progress (met welke taak zijn we nu bezig) 

Vak 3: To verify (checken van de taak. Denk hierbij aan een brief die naar ouders 



gestuurd wordt) 

Vak 4: Done (als de taak klaar is) 

Een bijkomend voordeel wat hierbij kwam kijken, was dat de duo-collega’s of 

stagiaires ook op het bord konden kijken wat zij voor taken konden doen.  

Veel samenwerken, meer focus, veel transparantie en nog meer plezier! 

 

Woensdag 17 maart Nationale Daltondag 

Op woensdag 17 maart is het Nationale Daltondag. Op deze dag vieren wij (samen 

met alle andere Daltonscholen in Nederland) dat wij een Daltonschool zijn. Tijdens 

deze dag hangen wij op beide locaties onze zelfontworpen Daltonvlag uit. Daarnaast 

bedenken we ieder schooljaar een leuke activiteit passend bij ons Daltononderwijs. 

Dit jaar willen wij extra aandacht besteden aan het samenwerkend leren op gebied 

van rekenen en (voor)lezen. Aan het einde van deze dag zullen wij leuke beelden 

van onze Daltondag delen met u via social media. Helaas kunt u er door de corona 

maatregelen nog niet bij zijn. We vieren de dag dus ‘binnenshuis’, met onze 

leerlingen. We maken er weer een leerzame, gezellige Daltonochtend van! 

 

Open Podium 

Op dinsdag 16 februari stond het Open Podium gepland. Voor de kinderen is dit 

altijd een leuke manier om hun dans- of zangtalent aan publiek te laten zien. U zult 

begrijpen dat in deze periode de activiteit zoals gepland (o.a. met een publiek van 

ouders en leerlingen van verschillende groepen) niet door kan gaan. Wij zullen 

uiteraard wel veel aandacht besteden aan dansen en muziek in de eigen klassen. We 

hopen na een versoepeling van de maatregelen weer op een mooi Open Podium in 

de toekomst. 

 

 

Kamp groepen 8 

Helaas kan ons groep 8 kamp in april niet doorgaan. Door alle omstandigheden is dit 

nog te vroeg. Gelukkig hebben we de datum kunnen verzetten.  

Van maandag 5 juli t/m woensdag 7 juli zullen onze groepen 8 op kamp gaan naar 

ons kamphuis in Driebergen! Later ontvangt u hier meer informatie over. 

 



 

Denkt u nog even aan: 

• 19 februari: studiedag, kinderen zijn vrij  

• Voorjaarsvakantie: van 19 t/m 28 februari 
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