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Vanuit Directie 

De laatste weken zijn aangebroken. Volgende week zijn de leerlingen vrij en heeft het team een 

studieweek. Na het warme weer van de afgelopen week zijn de kinderen eraan toe om nog even uit 
te rusten voor de laatste weken.  



Vanavond is er weer een persconferentie. Nederland komt langzaam uit de lockdown. Steeds meer 

maatregelen worden afgeschaft. Vanavond hoop ik dat er meer duidelijkheid komt voor de 

basisscholen.  Omdat steeds meer mogelijk is, hebben we alvast besloten de schoolreis voor de 

groepen 1 t/m 7 en het kamp van groep 8 door te laten gaan. Natuurlijk zullen wij ons aan de dan 

geldende regels houden om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. U ontvangt hier nog meer 

informatie over.  

Met het team hebben wij in februari afgesproken om als personeel een mondkapje 

binnen op de gangen en buiten op het plein te dragen. Dit is geen landelijke verplichting, maar een 

advies. Nu vier maanden verder hebben wij deze afspraak geëvalueerd en wij hebben voor nu 

afgesproken dat het dragen van een mondkapje binnen/buiten de school geen vaste afspraak meer 
is. Het is een individuele keus.  Natuurlijk blijven we onderling wel 1,5 meter afstand houden.  

Hoe het protocol eruit komt te zien voor de basisscholen weet ik nog niet.  Ik verwacht dat er 

versoepelingen komen, maar dat is pas zeker na vanavond. Na de persconferentie zal er door de PO-

raad weer een nieuw protocol worden gemaakt. Zodra dit protocol klaar is zullen wij het weer met u 
delen.   

Groepsindeling schooljaar 2021 – 2022   

In de nieuwsflits heb ik aangegeven dat wij u zouden informeren over de groepsindeling. Er hebben 

zich echter in de afgelopen weken ontwikkelingen voorgedaan, waardoor er op dit moment nog 

geen totaalplaatje bekend kan worden gemaakt. We hebben nog niet alle vacatures ingevuld. We 

zoeken nog 1 fulltime/ parttime collega voor een groep 4 of een groep 6.  Zodra we meer 

duidelijkheid hebben over in welke groep de vacature wordt ingevuld, kunnen we alle leerkrachten 
aan de groepen gaan koppelen. Zodra we meer weten zullen wij u en de kinderen informeren.  

Wilt u ons helpen en de vacature zoveel mogelijk delen op uw sociale media.? Alvast bedankt!   

Personeel  

Helaas gaat Anita Maasland (leerkracht groep 8B) na twintig jaar onze school verlaten. Anita heeft 

een nieuwe uitdaging gevonden. Ze gaat werken op een school voor voortgezet speciaal 
onderwijs.  Voor Anita natuurlijk erg leuk, maar wij gaan haar enorm missen.   

Anita is naast leerkracht ook onze Daltoncoördinator en heeft veel mooie ontwikkelingen 

aangestuurd zoals o.a. het rapportfolio en het kindgesprek. Wij willen Anita enorm bedanken voor 

alles dat ze voor de Groenehoek heeft gedaan en wensen haar heel veel succes in  het voortgezet 
onderwijs.  

Vorige week heeft ook Saskia Holland (leerkracht onderbouwplusklas en groep 1/2C) laten weten 

een andere baan te hebben aangenomen op een basisschool waar ze al eerder heeft 

gewerkt. Saskia werkte sinds dit schooljaar bij ons, maar gaat ons helaas alweer verlaten.  Saskia, 
ook jij bedankt voor je inzet en wij wensen je veel succes op je nieuwe school.  

Nieuwe collega's  

Gelukkig hebben we al een aantal nieuwe collega's gevonden. Vandaag stelt Laura zich aan u voor. In 
de volgende Nieuwsflits zullen ook de andere nieuwe collega's zich aan u voorstellen.  

Hallo! Ik ben Laura van Yperen. Vanaf komend schooljaar kom ik bij jullie op de Groenehoek werken. 

Ik ga op woensdag, donderdag en vrijdag aan de slag met de kleuters. Daar kijk ik ontzettend naar uit. 

Na 14 jaar op een school in Zoetermeer gewerkt te hebben ben ik toe aan een nieuwe stap. Ik geni et 



samen met mijn vriend en dochter van drie van de kleine dingen in het leven. Ik ben dol op een 
fietstochtje naar de kinderboerderij en lekker rommelen in en om het huis.   

Ik hoop jullie na de zomer te kunnen ontmoeten.  

Met vriendelijke groet,  

Laura  

 

Vanuit MR en OR 

MR 

De afgelopen periode zijn wij weer druk bezig geweest met beleidstukken. Zo hebben wij vergaderd 

over de begroting 2022 en hebben wij gekeken naar het opbrengsten document. Samen met het 
team wordt er gekeken wat eventueel nodig is voor extra begeleiding in school.   

Op 12 juli staat de laatste MR-vergadering op de agenda. Tijdens deze vergadering gaan wij, na 

zeven jaar, afscheid nemen van Jordi van Dalen. Omdat Jordi afscheid neemt van de MR, zijn er dit 

voorjaar verkiezingen geweest. Er is een nek-aan-nek race geweest tussen Ronald Mersie en Ivonne 

Tossings. Uiteindelijk heeft Ivonne gewonnen en zij is volgend schooljaar een nieuw lid in de 

MR. Jordi, dank je wel voor de afgelopen jaren bij de MR en Ivonne, welkom!  

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.  

OR 

Het schooljaar zit er bijna op. Wederom een jaar waarin we, helaas nog wel aangepast, de nodige 

activiteiten voor de kinderen hebben mogen organiseren. We zijn het jaar gestart met de 

herfstwandeling, hebben het Sinterklaasfeest mogen organiseren, hebben meegedacht aan de 

projectweken en het paasontbijt. Ondanks alle maatregelen rondom Covid hebben we een 
fantastische dag mogen organiseren met de Koningsspelen.  

Na dit schooljaar nemen wij afscheid van 2 OR-leden. Voor het komende jaar zijn we nog hard op 

zoek naar enthousiaste ouders die lid willen worden van de OR en vanaf volgend jaar mee willen 

helpen met het organiseren van dit soort activiteiten voor onze kinderen. Uiteraard verdelen we de 

activiteiten zodat je niet bij iedere activiteit aanwezig hoeft te zijn en niet iedere activiteit (mee) 

hoeft te organiseren. Ook verwachten we vanaf volgend schooljaar weer volop ouders in te mogen 

zetten bij het organiseren en bij het meehelpen op school, zodat de tijdsbesteding relatief laag blijft. 
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Het maakt niet uit of je kind al jaren op school zit of juist voor het eerst start na de zomer, je bent 
van harte welkom in de Ouderraad!  

Wil jij er mee voor zorgen dat we komend jaar ook weer leuke activiteiten kunnen organiseren voor 

onze kinderen, neem dan contact op met de OR via OR@obsgroenehoek.nl en meld je aan als OR-lid. 
We zien er enorm naar uit nieuwe leden te verwelkomen! 

Diversen 

Schoolvakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022.  

In de nieuwsflits van 19 maart heeft u het vastgestelde vakantierooster kunnen lezen.  

Naast de reguliere vakanties hebben scholen ook school-specifieke vrije dagen die ze in een 

schooljaar mogen indelen. Deze school-specifieke dagen ontstaan doordat kinderen per 
schooljaar te veel uren maken en die moeten met vrije tijd gecompenseerd worden.   

Door de overheid is vastgelegd dat kinderen gedurende 8 jaar 7.520 uur naar school gaan. Op 

de Groenehoek is ervoor gekozen om de kinderen per schooljaar 900 uur (voor onderbouw) en 980 

uur (voor bovenbouw) naar school te laten gaan. Kijkende naar het jaarrooster betekent dat, dat 

we 8 school-specifieke vrije dagen hebben. Deze vrije dagen zijn alleen voor de leerlingen. De 

leerkrachten hebben op deze dagen studiedagen, dagen voor het schrijven van rapporten, 

groepsplannen enz.  

Naast het aantal uren dat is vastgesteld mogen kinderen in een heel schooljaar niet meer dan 7 

onderbroken weken hebben naast de weken die al onderbroken zijn door een verplichte feestdag. 
Met het plannen van de vrije dagen hebben we daar rekening mee gehouden.  

Met het team hebben we gekeken hoe we deze vrije dagen het beste kunnen indelen. Rekening 

houdend met alle voorwaarden hebben we een aantal vrije dagen geclusterd tot één vrije week in 
de week na Pinksteren (dinsdag 7 juni t/m 10 juni).   

Het voorstel is besproken met de MR. De oudergeleding had hier adviesrecht over en de 

teamgeleding had hier instemmingsrecht op. Na positieve instemming en een positief advies van de 
MR zijn de vrije dagen nu vastgesteld.  

Vakantierooster 2021-2022  

Start schooljaar                                       Maandag 30 augustus 2021   

Herfstvakantie                                         Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021   

Studiedag                                                  Maandag 25 oktober 2021  

Vrije middag groepen 5 t/m 8                Vrijdagmiddag 24 december 2021 (Stampioendreef 12.00 uur 

en Groeneweg 12.15 uur.)  

Kerstvakantie                                            Maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022   

Studiedag                                                 Woensdag 2 februari 2022  

Voorjaarsvakantie                                    Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022   

Studiedag Scholengroep Holland          Maandag 4 april 2022  

mailto:OR@obsgroenehoek.nl


Goede Vrijdag                                           Vrijdag 15 april 2022   

Tweede Paasdag                                      Maandag 18 april 2022   

Koningsdag                                               Woensdag 27 april 2022   

Studiedag                                                  Donderdag 28 april 2022  

Meivakantie                                              Vrijdag 29 april t/m vrijdag 6 mei 2022   

Hemelvaartsdag                                       Donderdag 26 mei 2022   

Tweede Pinksterdag                                Maandag 6 juni 2022   

Junivakantie voor leerlingen/  

Studieweek team                                     Dinsdag 7 juni t/m vrijdag 10 juni 2022   

Zomervakantie                                         Maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022  

Gezocht: overblijfkracht(en) - ook invallers! - basisschool OBS Groenehoek in Bergschenhoek   

Onze school draait met een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen op school lunchen. 

Tussen de middag is er ook tijd om buiten te spelen. Iedere groep speelt een half uur buiten voor of 

na de lunchpauze. Het buitenspelen gebeurt onder toezicht van meerdere overblijfkrachten per 

schoolplein. Vooral op de dinsdag en donderdag hebben wij nog steeds een tekort 

aan overblijfkrachten. Kunt u (één van) deze dagen ons team versterken? Of wilt u zich aanmelden 
om af en toe een dagje in te vallen bij ons?      

Op dit moment zijn wij op zoek naar nieuwe overblijfkrachten voor de dinsdag en donderdag om 

ons pauzeteam te versterken.  (Zowel op de locatie Stampioendreef als Groeneweg).   

Je krijgt namens de school een cursus aangeboden en per keer dat je toezicht houdt ontvang je een 
vrijwilligersvergoeding van €10,-  

De overblijfdagen en tijden zijn:   

• Maandag, dinsdag en donderdag van 11.45 tot 13.15 uur.   

• Vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur.     

Kun je geen vaste dinsdag en/of donderdag werken maar ben je wel beschikbaar om af en toe een 

dagje in te vallen? Wij zijn ook op zoek naar invallers* (voor beide locaties en verschillende 

dagen).  

Interesse om ons pauzeteam te komen versterken? Laat het ons dan snel weten! Je kunt contact 

opnemen met ons op het volgende e-mailadres: rianned@obsgroenehoek.nl. Rianne Dekkers kan 
eventuele vragen beantwoorden.  

Afname cito  

De afgelopen twee weken hebben de leerlingen weer hard gewerkt aan verschillende toetsen, o.a. 

de cito toetsen. De komende studieweek zullen wij gebruiken om de toetsen en de ontwikkeling van 

de leerlingen te analyseren op school-, groeps- en individueel niveau. Wij zullen in kaart brengen wat 
er nodig is om ons onderwijs nog beter af te stemmen.  
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De afgelopen jaren hebben wij cito begrijpend lezen 2x per schooljaar afgenomen. Deze toets is 

verplicht om 1x per schooljaar af te nemen. De groei die leerlingen doormaken is bij begrijpend lezen 

in een korte onderwijsperiode nihil. De laatste cito's zijn afgenomen in maart, de periode tot nu 

is kort. De toets van begrijpend lezen vergt veel van de leerlingen. Wij hebben om bovenstaande 
redenen besloten om de cito begrijpend lezen bij deze (eind) afname te laten vervallen.   

"De Lansingerlandse opvoedweek: gratis online bijeenkomsten voor ouders  

We willen het allemaal zo graag goed doen, maar opvoeden kan soms best lastig zijn. Gelukkig horen 

we van andere ouders vaak hetzelfde. We staan er dus niet alleen voor en we kunnen zeker van 

elkaar leren. Want praten over opvoeding geeft dan net andere inzichten en bruikbare ideeën. 

Samen met onze Lansingerlandse samenwerkingspartners organiseert de gemeente Lansingerland 

van 22 tot 30 juni een week met gratis online bijeenkomsten over het opvoeden en opgroeien: 

de Lansingerlandse Opvoedweek! We bieden een gevarieerd aanbod van webinars, lezingen en 

workshops waarin diverse opvoedthema’s centraal staan. U kunt alle informatie vinden op 

www.lansingerland.nl/opvoedweek. Hopelijk tot dan!"  

 

Uitreiking kanjerdiploma’s  

Op vrijdag 2 juli staat de diploma-uitreiking van de Kanjertraining gepland. De uitreiking zal 

plaatsvinden in de klas. Helaas is de uitreiking dit schooljaar zonder ouders. Gelukkig gaat het 

diploma mee naar huis en kunnen de kinderen het tweede rapport en het kanjerdiploma thuis aan u 
laten zien.     



 

Activiteiten en afsluiting groepen 8  

Bijna is het zover! De groepen 8 gaan over enkele weken de basisschool verlaten, maar niet voordat 

zij een spetterende opvoering van hun musical gegeven hebben en op kamp geweest zijn. De 

musical zal opgevoerd worden voor de ouders op woensdag 30 juni 2021 vanaf 19.30 uur (8A) en op 
donderdagavond 1 juli 2021 vanaf 19.30 uur (8B).  

Op maandag 5 juli kan iedereen om 9.00 uur de bus komen uitzwaaien, want dan vertrekken wij in 

Harry Potter thema naar Driebergen. We slapen in ons kamphuis en gaan 3 dagen leuke , sportieve 

en spannende activiteiten met elkaar beleven!  

Op woensdag 7 juli komen wij ‘uitgerust’ weer terug!  

Ouders van de groepen 8 zijn middels een aparte brief ge ïnformeerd.   

Wij wensen de kinderen van groep 8 spetterende laatste weken toe!  

Ouderbedankdag  

  

Op woensdag 14 juli is onze jaarlijkse ‘ouderbedankdag’. Op deze dag zetten wij alle hulpouders in 
het zonnetje en bedanken wij hen voor hun inzet!🍀   

Dit schooljaar hebben we niet alleen de hulp nodig gehad van de overblijfouders, groepsouders, MR 

en OR-leden en andere hulpouders, maar van alle ouders! Daarom willen we ALLE ouders bedanken 

voor hun enorme inzet dit schooljaar! Met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat het onderwijs heeft 

kunnen doorgaan en met elkaar hebben we gewerkt aan een optimale ontwikkeling voor alle 
leerlingen.   

Normaal organiseren wij de ouderbedankdag op school. Helaas is het nog niet mogelijk dit fysiek te 

doen. Dat we alle ouders die ook dit jaar weer voor ons hebben klaargestaan willen bedanken, dat 

staat vast. Hoe? Dat blijft nog even een verrassing.  



 

Wenochtend donderdag 8 juli  

Donderdag 8 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.  



Denkt u nog even aan: 

 

maandag 21 - vrijdag 25 juni: studieweek, alle leerlingen vrij 

woensdag 30 juni en donderdag 1 juli: afscheidsmusical groepen 8 

vrijdag 2 juli: uitreiking kanjerdiploma en uitgave rapport 

maandag 5 - vrijdag 9 juli: rapportgesprekken groepen 1 t/m 6 en voorlopig adviesgesprekken 
groepen 7 

maandag 5  - woensdag 7 juli: kamp groepen 8  

donderdag 8 juli: wenochtend 

dinsdag 13 juli: schoolreis groepen 1 t/m 7 

woensdag 14 juli: juffen- en meestersdag en ouderbedankdag 

vrijdag 16 juli: laatste schooldag 

Contact opnemen 

OBS Groenehoek 

Stampioendreef 7                                            Groeneweg 129 

2661 SR Bergschenhoek                                  2661 KV Bergschenhoek 

010-5211242                                                     010-5225459 



directie@obsgroenehoek.nl 

www.obsgroenehoek.nl. 

 

De volgende Nieuwsflits verschijnt op vrijdag 16 juli 2021 

 

https://www.obsgroenehoek.nl./

