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Vanuit Directie 

Helaas hebben we nog steeds te maken met Covid- 19 en de daarbij behorende maatregelen. Nog 

steeds hebben we te maken met groepen die (weer) in quarantaine moeten en thuisonderwijs 



krijgen. Over iedere besmetting hebben we contact met de GGD om alle stappen door te nemen om 
zo goed en zorgvuldig mogelijk te kunnen handelen.   

Het blijft een hele uitdaging voor iedereen. Voor u als ouders, voor de leerlingen en ook voor de 

leerkrachten. Ik wil u allemaal bedanken voor het volgen van het protocol. Ik weet dat het veel 

vraagt van iedereen. Wij kijken erg uit naar de periode waar alles weer normaal wordt. Helaas zal 
dat nog wel even duren, maar we blijven hoopvol.  

Babynieuws 

Ik ben heel blij u te kunnen vertellen dat onze collega Rianne Rabeh is bevallen van een mooie en 

gezonde dochter. Ze heeft de naam Rosie gekregen. Rianne en Rosie maken het goed en 
genieten met het hele gezin van de kraamtijd.  

 

1 - Rosie Vida 

Meivakantie  



Bijna is het alweer zover. Op maandag 26 april begint de  meivakantie. Voor ouders met oudere 

kinderen is het goed om te weten dat onze meivakantie anders valt dan die op verschillende 

middelbare scholen. Voor de meivakantie is 1 week verplicht en het advies is om er een week voor 

of achteraan te plakken. Bij ons is het een week ervoor. Veel middelbare scholen hebben gekozen 
voor de week na de verplichte week.   

Nationaal programma onderwijs   

Zoals u vast heeft gelezen wil het kabinet de komende twee jaar het onderwijs ondersteunen met 

behulp van het meerjarige “Nationaal Programma Onderwijs”. Er is een bedrag van 8,5 miljard euro 

aangekondigd om ons hierbij te helpen. Hoe het geld wordt verdeeld is nu nog onbekend. Zo zullen 

scholen met veel leerlingen met een hoger risico op vertragingen een hogere bijdrage ontvangen. In 

juni komt er meer duidelijkheid over de definitieve bedragen per leerling.   

De maand april moeten scholen gebruiken om te bepalen waar de school en de leerlingen staan. We 

zullen dan ook een ‘schoolscan’ uitvoeren. Dit is een analyse die zich richt op leerling- en 

schoolniveau. Hierbij kunt u denken aan de leerontwikkeling, de sociale ontwikkeling van leerlingen 

en de schoolontwikkeling. Hier gebruiken wij ons Cito leerlingvolgsysteem voor de groepen 3 t/m 8 

en de gemaakte methode toetsen. Voor de kleuters gebruiken wij ons BOSOS-leerlingvolgsysteem. 

Voor het analyseren van de sociale en emotionele ontwikkeling van alle kinderen gebruiken wij ons 

leerlingvolgsysteem Viseon en onze ervaringen met de Kanjertraining.  De schoolscan is dus eigenlijk 

een analyse die wij normaal ook twee keer per jaar doen om ons onderwijs goed af te kunnen 

stemmen.  Naar aanleiding van de uitkomst van alle analyses maken we in mei een plan van 

aanpak.  Het plan van aanpak zal in juni worden besproken met de MR. Het plan zal na instemming 

van de MR worden uitgevoerd in de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023.   

Scholengroep Holland wil in ieder geval personeel aantrekken om de plannen uit te kunnen voeren. 

Daar zijn wij blij mee! We hebben extra handen nodig om de plannen uit te kunnen voeren. De 

inschatting is dat het vinden van goed personeel het probleem gaat zijn. Daarom aan u de vraag of u 

in uw eigen netwerk OBS Groenehoek  en onze stichting onder de aandacht wilt brengen? Wellicht 

zit daar een leerkracht tussen die zin heeft in een overstap? Wilt u anderen laten kennismaken met 

Scholengroep Holland of OBS Groenehoek dan kan dat via de 

website, https://werkenbijscholengroepholland.nl of https://obsgroenehoek.nl  

Alvast bedankt!  

Corona en quarantaine  

Op school krijgen wij veel vragen over de quarantaineperiode. Hoe lang de periode is, hangt af van 

het laatste contact met de besmette persoon. Op school zal dat voor de klas veelal het laatste 

contact op school zijn geweest. In de brief informeren wij u dan over de datum waarop kinderen 

vrijwillig getest mogen worden. Dat is 5 dagen na het laatste contact. Na een negatieve test kunnen 

de kinderen dan uit quarantaine. Kiest u er als ouder voor om uw kind niet te laten testen dan duurt 

de quarantaineperiode 10 dagen en kan het kind daarna als het geen klachten heeft uit 

quarantaine.   

Is er iemand binnen het gezin positief getest, dan zijn er meerdere scenario's. Hoelang dan 

de quarantaineperiode duurt hangt af of de besmette persoon in isolatie gaat en dus geen contact 

meer heeft met de rest van het gezin. In dit geval gelden dezelfde regels,  5 dagen na het laatste 

contact mag er getest worden of anders nog 10 dagen quarantaine na het laatste contact. Gaat de 

besmette persoon niet in isolatie, maar in quarantaine dan geldt voor het laatste contact de dag 

https://werkenbijscholengroepholland.nl/
https://obsgroenehoek.nl/


dat de besmette persoon 24 uur klachtenvrij is. Dan gaan pas de 5 dagen en 10 dagen in. Is de 

leerling zelf onlangs positief getest, maar nu klachtenvrij, dan mag hij/zij naar school komen en hoeft 

niet in quarantaine. 

Wilt u meer weten? Dan is het goed om op deze site te kijken:  https://lci.rivm.nl/leefregels   

Hier vindt u allemaal informatie over corona en quarantaine. De informatie is te vinden in 
verschillende talen en er zijn ook filmpjes met uitleg over deze onderwerpen.  

Koningsspelen  

Op vrijdag 23 april zijn de Koningsspelen. De Ouderraad is in samenwerking met de werkgroep 

Koningspelen al een paar weken bezig om binnen de huidige richtlijnen toch een leuke dag te 

organiseren. Verderop in de Nieuwsflits leest u hier meer over. Ik wil de werkgroep en Ouderraad 
enorm bedanken voor hun inzet. Ik weet zeker dat de leerlingen er van gaan genieten.  

Koningsdag, bericht van het Oranje Comité Lansingerland  

Helaas geen Koningsdag dit jaar. Daarom organiseren de Oranje Comité Lansingerland leuke 

activiteiten, waar iedereen aan mee kan doen. Zo is er een kleurwedstrijd, een versier je huis of 
tuin wedstrijd en krijtwedstrijd. Aanmelden kan via oclansingerland@gmail.com  

Vanuit MR en OR 

MR 

De MR heeft zich de afgelopen tijd beziggehouden met het kritisch bekijken van diverse 

beleidsstukken (bijvoorbeeld burgerschap, meerbegaafden, schoolplan) en heeft deze van op- of 

aanmerkingen voorzien. Ook het team mag deze stukken bekijken en beoordelen. Zo zorgen wij er 

als school voor dat iedereen invloed kan hebben op ons beleid en dat wij van diverse kanten naar de 

zaken kunnen kijken. De komende tijd gaat de MR adviseren wat betreft de begroting van schooljaar 

2021-2022 en het formatiecijfer en de groepsverdeling.   

Onze secretaris Jordi zit inmiddels twee termijnen in de MR en zijn jongste kind gaat volgend 

schooljaar naar groep 8 en dus betekent dit dat hij afscheid gaat nemen van de MR. Hierdoor zijn we 

dus op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding. Heeft u interesse in deze functie? Dan kunt 

u een mailtje sturen naar mr@obsgroenehoek.nl. Graag zien we uw reactie uiterlijk zondag 9 mei op 

dit mailadres.  

Indien meerdere kandidaten zich melden, zal een verkiezing worden uitgeschreven.  

OR 
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Ook wij mogen voorzichtig weer aan de slag met het organiseren van activiteiten voor onze kinderen. 

We hebben, uiteraard samen met het team, Pasen vormgegeven en nu gaan we volle kracht vooruit 

naar de Koningsspelen!  

Koningsspelen  

Het nieuwe lied voor de Koningsspelen is bekend (Zij aan zij) en de Koningsspelen naderen! Op 23 

april mogen alle kinderen allerlei sport- en spelactiviteiten gaan doen op het plein (kleuters), 

rondom school (groepen 3 en 4) en in het Annie MG Schmidtpark (groepen 5 t/m 8). Trek daarom 

lekker sportieve kleren aan en uiteraard mag dat oranje of rood- wit- blauw zijn!   

Ten opzichte van andere jaren, zijn er wel wat wijzigingen, omdat de groepen helaas nog niet 

gezamenlijk op dezelfde locatie buiten mogen zijn. Dit betekent dat er niet de hele ochtend buiten 

wordt gesport en gespeeld, maar dat er ook activiteiten in de groepen plaatsvinden.   De kinderen 

van groep 5/6A beginnen de dag om 8.30 in het Annie MG Schmidtpark (ter hoogte van de gele 

glijbanen)! Alle andere groepen worden op de normale schooltijden op hun eigen locatie 

verwacht. De kinderen kunnen hun normale tussendoortje en lunch (bovenbouw) meenemen. We 
zien uit naar een gezellige, zonnige en oranje dag!  

Organisatiekanjers gezocht!  

Lijkt het jou nu ook leuk om mee te helpen aan het organiseren van activiteiten voor onze kinderen, 

meld je dan aan om lid te worden van de OR! Aan het eind van dit schooljaar stoppen er 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 (gedeel telijk) nieuwe OR van start kunnen 
gaan!  

Diversen 

21e Eeuws leren 

Elk schooljaar heeft Blink vijf thema's. Bij elk thema van Blink staan er een of meerdere (21 –eeuwse) 

vaardigheden centraal. Bij deze vaardigheden kun je denken aan een goede onderzoeksvraag stellen, 
hoe zoek en gebruik je een betrouwbare website en hoe maak je een mindmap.   

Deze vaardigheden komen op verschillende manieren terug in het thema, zowel in 

de onderzoekslessen als in het onderzoek zelf. Afgelopen oktober zijn er workshops 

georganiseerd. Leekrachten en leerlingen waren enthousiast! Tijdens deze workshops stond in elke 

klas een vaardigheid centraal en werd het groepsdoorbrekend aangeboden. Vanwege de huidige 

maatregelen is het lastig om dit op dit moment te regelen. Dit schooljaar worden de vaardigheden in 

de klas aangeboden. Vanaf volgend schooljaar komen de workshops weer terug!   
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Youz - Online ouderavond   

Het leven is in een korte tijd veel veranderd, voor iedereen vraagt dit flexibiliteit en creativiteit. Dit 

kan soms zorgen voor spanningen en verveling en mogelijk andere uitvluchten zoals middelen of 

veel gamen.  

 Om ouders meer te informeren organiseert Youz verslavingszorg in samenwerking met scholen, 

samenwerkingspartners en de gemeente Lansingerland (online) ouderavonden.  U kunt hier gratis 

aan deelnemen. De ouderavonden zijn geschikt voor de ouders van jongeren tussen de 10 en 18 jaar. 

De gemeente Lansingerland vindt het belangrijk dat ouders de mogelijkheid krijgen om vragen te 
stellen over en geïnformeerd worden over deze thema´s.  

 Er zijn vier verschillende thema-avonden:  

- Het puberbrein en opvoedtips  

- Alcohol, lachgas en energydrink  

- Tabak, waterpijp en cannabis  

- Gamen & social media  

Via het volgende formulier kunt u zich aanmelden voor het thema naar keuze. Bent u ge ïnteresseerd 
in meerdere thema’s dan kunt u zich daarvoor aanmelden. Aanmelden? Klik hier!  

Youz is beschikbaar voor vragen en advies. Op www.puberenco.nl kunt u meer informatie vinden 

over diverse middelen zoals: alcohol, roken, drugs, gokken en gamen.  Ook vindt u hier tips over 

onderwerpen als opgroeiende tieners en groepsdruk. Het kan zijn dat u een specifieke vraag heeft of 

een situatie wilt voorleggen. Dan mag u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door een 

mail te sturen naar preventie@youz.nl of te bellen naar 088 35 80960.  

Voor jongeren is er ook een website waar zij terecht kunnen, namelijk;  www.maakjekeus.nl.  

Graag zien wij u terug op één of meerdere online ouderavonden!  

 Met vriendelijke groet,  

Team Preventie  

Youz Verslavingszorg  

Schoolreis  

Dinsdag 25 mei staat de schoolreis voor de groepen 1-7 gepland. In verband met de Corona-

maatregelen kunnen we de schoolreis op deze datum niet door laten gaan. Natuurlijk zouden we 
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heel graag willen dat we dit schooljaar wel op schoolreis kunnen. We hebben daarom een nieuwe 

datum geprikt: dinsdag 13 juli (in de laatste schoolweek voor de zomervakantie). Maar aangezien 

niks zeker is, is deze datum onder groot voorbehoud. Zoals met meer dingen in deze tij d moeten we 
afwachten hoe en of de maatregelen aangepast worden. We houden u op de hoogte.   

Engels 

Omdat onze methode Real English, voor de groepen 5 t/m 8, helaas is gestopt,  zijn wij bezig met het 

zoeken naar een nieuwe methode voor Engels. Dit betekent natuurlijk niet dat het Engels onderwijs 

stil staat. Naast Groove.me en andere leuke Engelse activiteiten zijn wij momenteel aan het 
proefdraaien met de methode Our World.   

 

Our World is een methode die leerlingen boeit door unieke onderwerpen die goed aansluiten bij de 

leeftijd/belevingswereld. Met behulp van projecten, overtuigende 

National Geographic beeldmateriaal en de nadruk op wereldwijde waarden leren kinderen hoe ze 

verantwoordelijke wereldburgers worden, en dat terwijl ze Engels leren. Zo sluit Engels ook aan op 

burgerschap en 21ste Eeuws leren.   

Wij houden u natuurlijk via de Nieuwsflits op de hoogte over de voortgang betreft het kiezen van 
een nieuwe Engelse methode en het proefdraaien met de methode Our World.  

Sportdag 2021  

Omdat wij helaas nog steeds te maken hebben met de Corona-maatregelen, hebben wij al in een 
eerder stadium besloten de sportdag uit te stellen naar 9 juni.   

Nu wij nog altijd niet zeker weten wat de komende maatregelen zijn en of er nog veel gaat 

veranderen, hebben wij besloten om ná de meivakantie definitief knopen door te hakken.  

De werkgroep sportdag  

Agile  

Release met het team  

Het doel van een release is om feedback op te halen over je product, bijvoorbeeld op het beleid van 

gedrag. Door feedback te vragen aan het team (“Is dit beleid wel duidelijk?”) en deze feedback direct 
aan te pakken, wordt het product nog beter. Zo kun je tussentijds heel snel je product aanpassen.  

Hoe ging de online release in zijn werk?  



De release vond plaats in Teams. Daarin hadden we één centrale kamer en drie break-out rooms. In 
drie rondes van elk twintig minuten werden de feedbackvragen aan de teamleden gesteld.  

Hoe de coördinatoren wilden releasen, was aan hen. Vooraf werd aan hen gevraagd wat de 

feedbackvraag was. Op die manier kun je de verschillende kamers en rondes – we hadden drie 
rondes met drie kamers – alvast goed indelen.  

In een pitch van maximaal één minuut vertelde de coördinator waar hij of zij feedback op wilde. Per 

ronde werden er kleine en grote feedbackvragen gesteld, zodat iedereen de tijd had om meerdere 

kamers te bezoeken. Iedereen was vrij om te kiezen naar welke break-out room hij of zij ging om 

feedback te geven. Het prettige daarvan is dat, als je klaar bent met feedback geven, je er ook voor 
kunt kiezen om direct naar een andere break-out room te gaan. Maximaal rendement dus!  

Na elke ronde (van 20 minuten) kwam iedereen terug naar de centrale room en vertelden de 

coördinatoren welke feedback zij hadden gekregen en of ze ermee verder konden om hun product 
te verbeteren.  

Het was een goede en leuke online release. Er werd in relatief korte tijd veel feedback opgehaald. 

Ook was het erg leuk om te zien hoe de coördinatoren hun feedbackvraag ‘verkochten’ om mensen 
naar hun break-outroom te krijgen. Al met al een duidelijke, effectieve en snelle release!  

Denkt u nog even aan: 

 

Vrijdag 23 april: Koningsspelen 

Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei: meivakantie 

Donderdag 13 en vrijdag 14 mei: Hemelvaart, alle leerlingen vrij  



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 14 mei 
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