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Vanuit Directie 

Kraam nieuws 



Zaterdag 17 april is juf Joyce bevallen van haar zoontje Lenn. Moeder en zoon maken het goed en 

genieten van Joyces zwangerschapsverlof. We wensen Joyce, Pierre en Lenn heel veel geluk en liefde 

toe. Joyce start na de zomervakantie weer met haar taken op school. 

Corona 

Ondanks dat er steeds weer meer mag, zijn de protocollen voor scholen nog niet veranderd.  Wij 

volgen nog het protocol vanuit de overheid en PO-raad. Als er een nieuw protocol komt, dan laten 

wij u het zo snel mogelijk weten. Wel zoeken wij naar mogelijkheden om activiteiten,  zoals het open 

podium, veilig en binnen de geldende regels toch door te laten gaan. Verderop leest u hier meer 
over. 

Voorbereidingen schooljaar 2021-2022 

Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor volgend schooljaar. In de 

volgende Nieuwsflits hopen wij u te kunnen informeren over het definitieve vakantierooster met 

studiedagen, de groepsindeling en de leerkrachtenverdeling. 

 

1 - Lenn met mamma Joyce 

Vanuit OR 

Terugblik Koningsspelen 2021 

Eindelijk mochten we los! Een (halve) dag vol sport en spel, gezellige muziek, een heerlijk zonnetje 

en heel veel blije kinderen! Wat zag iedereen er oranje, koninklijk en feestelijk uit! De dag werd 

geopend door koningin Rianne. Zij was zichtbaar op alle digiborden en knipte het lint door waarmee 

de dag kon beginnen. In de klas werd uiteraard enthousiast meegezongen en meegedanst met het 

Koningslied 'Zij aan zij'. Met de kleuters hebben we vervolgens op het plein leuke spelletjes gedaan 



en ook de groepen 3 en 4 hebben spelletjes gedaan in de omgeving van school. De bovenbouw heeft 

in het Annie MG Schmidtpark een zeskamp gedaan met juf Monique en kreeg een bootcamp van 

Outdoor Valley. Er was iets te drinken en er was oranje-rood-wit-blauwe popcorn.  

Kwam uw kind ook zo enthousiast terug uit school? Zonder de vrijwilligers van de OR en de MR was 

deze ochtend niet mogelijk geweest. Vrijwilligers hebben de spellen voorbereid, de pleinen versierd, 

enorm mooie ballonnenpilaren gemaakt en de dag zelf  begeleid. Voor het komende jaar zijn we nog 

hard op zoek naar enthousiaste ouders (3 in totaal) 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. 

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! 

Avond4daagse 2021 

Helaas heeft de organisatie van de Avond4daagse dit jaar wederom geen vergunning gekregen van 

de gemeente. Dit jaar gaat de Avond4daagse daarom niet door op de manier waarop we het gewend 

zijn. Wel is er de Avond4daagse - Home Edition! Je vertrekt vanaf je eigen huis en je maakt je eigen 

routes met de app van eRoutes. Natuurlijk ontvang je na vier dagen lopen de enige echte 

Avond4daagse medaille. Kijk hier voor meer informatie en meld je aan!  Avond4daagse – Home 
Edition | Avond4daagse.nl 2021 - Kinderen lopen de Avond4daagse. Elke dag is het weer een feestje! 

Diversen 

Vervanger JOS 

 

Onze JOS (Jeugdcoach Op School) Mariska Stoll is in blijde verwachting en gaat met 

zwangerschapsverlof. Zij zal vervangen worden door Simone van Bree.  Simone is enkele jaren 

als schoolmaatschappelijk werker betrokken geweest bij onze school. Simone kent de school en de 

leerkrachten.  

Mocht u ondersteuning nodig hebben, dan kunt u Simone bereiken per 

mail: s.vanbree@schoolformaat.nl. Ook kunt u meer informatie vinden op de 
site: https://www.schoolformaat.nl/ 

CJG  Weerbaarheid 

 Van zelfvertrouwen wordt je kind ook weerbaar(der).  Wilt u weten hoe u uw kind hierin kan helpen, 

lees de nieuwsbrief via onderstaande link   

https://centrumvoorjeugdengezin.nl/opvoedencontent/weerbaarheid/   

Heeft u over dit, of over een ander thema vragen? Neem gerust contact op met de 

jeugdverpleegkundige die verbonden is aan uw school:   Margo Voskamp , 
Jeugdverpleegkundige  06-29179516  

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
mailto:s.vanbree@schoolformaat.nl
https://www.schoolformaat.nl/
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/opvoedencontent/weerbaarheid/


Rekenwerkgroep 

Voor u als ouder is het wellicht niet direct zichtbaar, maar de leden van de rekenwerkgroep zijn 

achter de schermen hard aan het werk om het rekenonderwijs op de  Groenehoek waar nodig te 

optimaliseren. Dit schooljaar richten wij ons, onder andere, op de doorgaande lijn in de rekenlessen 

binnen de school, het pré-toetsen van leerlingen, het uitbreiden van het aanbod op het gebied van 

automatiseren en het inzichtelijk maken van de eigen ontwikkeling van de kinderen m.b.v. 

het Snappet leerlingrapport. Over het pré-toetsen vertellen wij u graag wat meer.  

Op de Groenehoek vinden wij het belangrijk om de kinderen zoveel mogelijk op hun niveau aan te 

spreken. Daarom zijn we dit schooljaar begonnen met het afnemen van pré-toetsen op het gebied 

van rekenen vanaf groep 4. Dit betekent dat de kinderen, voordat zij starten met een nieuw blok in 

de methode, al getoetst worden op de doelen die aangeboden zullen worden. Op die manier wordt 

voor zowel het kind als de leerkracht zichtbaar of een doel al beheerst wordt of dat hier nog mee 

geoefend moet worden. De leerkracht kan aan de hand van de pré-toets resultaten nu voor iedere 

les van het komende blok voor zichzelf een overzicht maken van welke kinderen aan de korte 

instructie meedoen, welke kinderen een basisinstructie kunnen volgen en welke kinderen verlengde 
instructie nodig zullen hebben.   

Als een kind het doel voorafgaand aan de les al beheerst, heeft het kind tijdens 

de instructieles voldoende aan een korte instructie (waarin bijvoorbeeld de juiste termen of 

rekenstrategie worden aangeboden) en kan het snel zelfstandig aan de slag. Er is dan meer tijd om 
op het eigen niveau verder te werken.  

Voor de kinderen die het doel nog niet beheersen kan het, vooral in de bovenbouw, goed zijn om dit 

voor het kind zelf inzichtelijk te krijgen. Het kind weet dan waar het in het komende blok aan moet 

werken en welke instructies voor hem of haar belangrijk zijn.  

De resultaten van de kinderen op de pré-toets worden niet opgenomen in het leerlingvolgsysteem of 

het rapport en zijn alleen voor intern gebruik. In de loop van het schooljaar willen we nog verder 

ingaan op het voor het kind inzichtelijk maken van zijn of haar ontwikkeling op rekengebied. Dit zal 

gebeuren a.d.h.v. het leerlingrapport in Snappet.  

Open podium donderdag 3 juni 

Op donderdag 3 juni verzorgen de groepen 1 t/m 7 een online open podium! Komt u ook kijken? Per 

klas zal er een optreden van ongeveer 15-20 minuten voor de ouders van de groep worden verzorgd. 
Van de groepsleerkracht ontvangt u binnenkort een link om in te loggen.   

De groepen 8 laten hun talenten nog niet zien, zij zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen 

van de eindmusical. Dit blijft nog even geheim voor hun ouders.   

Hieronder vindt u het schema met de tijden van de optredens.  Wij hopen veel ouders online te zien!  

Locatie Stampioendreef                        Locatie Groeneweg  

1-2A       8.45 uur                                      1-2B    9.00 uur  

1D           9.15 uur                                      1-2C    9.30 uur  

2-3A       10.30 uur                                     3B       10.30 uur  

4A           11.00 uur                                     4B       11.00 uur  



5-6A       11.30 uur                                     5B       11.30 uur  

7A           13.15 uur                                     6B       12.00 uur  

7B          13.45 uur  

 

Kleuteronderwijs 

Op de aankomende studiedag in de juniweek gaan we met de onderbouw een nieuwe visie voor ons 

kleuteronderwijs ontwerpen. Komend schooljaar gaan de leerkrachten van de kleuterbouw aan de 

slag met het vernieuwen van het onderwijs in de groepen 1-2. We hebben hier een start mee 

gemaakt door de kinderen uit te dagen in een taal-/rekenhoek. Daarnaast willen we een rijkere 

leeromgeving creëren en gaan met elkaar onderzoeken wat we hiervoor nodig hebben. Uiteraard 

houden wij u hierover op de hoogte volgend schooljaar.  

In de groepen 1-2 wordt gewerkt met het kleuterobservatiesysteem BOSOS. Met behulp van BOSOS 

wordt de ontwikkeling van ieder kind gemonitord. Op verschillende momenten in het jaar wordt een 

observatielijst ingevuld. Normaal gesproken is zo’n observatielijst ook het rapport. Afgelopen jaar en 

dit jaar zijn de rapporten echter anders ontworpen doordat de school meermaals gesloten was. Door 

gericht te observeren, is duidelijk welke behoefte en/of aanbod ieder kind nodig heeft. De 

leerkrachten kunnen de leerstof en de mogelijkheden in de klas hierop laten aansluiten in kleine en 
grote kringen, maar ook in de werk- en speelmomenten.   

Wijziging datum wenochtend  

Vanwege het schoolkamp van de groepen 8 is de wenochtend verplaatst naar donderdag 8 juli (i.p.v. 

dinsdag 6 juli). Wilt u deze datum aanpassen in uw eigen agenda? Tijdens de wenochtend gaan de 

leerlingen een uurtje wennen in hun nieuwe klas bij hun nieuwe leerkracht(en).  Meer informatie 
over de wenochtend volgt in de volgende Nieuwsflits.  

Sportdag afgelast  

De geplande sportdag kan ook dit schooljaar helaas zijn doorgang niet vinden. Om er een leuke en 

gezellige sportdag van te maken,  zijn wij afhankelijk van hulp van ouders die groepjes leerlingen 

begeleiden. Daarnaast zijn er ook leerlingen van Melanchthon Berkenrode nodig die helpen bij de 

verschillende spelletjes en sporten. We gaan, in samenwerking met de ouderraad, de komende 

periode bekijken of er wellicht een sportdag in september kan plaatsvinden. Omdat groep 8 hun 

laatste sportdag op deze manier zou missen, wordt er voor hen een sportdag georganiseerd op 
kamp.  

Wandelen voor water opbrengst 

De afgelopen weken hebben beide groepen 8 meegedaan aan Wandelen voor Water. Ondanks de 

turbulente corona tijd met aangescherpte maatregelen hebben jullie toch de 6 kilometer gelopen en 

daarmee geld ingezameld voor leeftijdgenoten in Oeganda. We willen onze groepen 8 hier enorm 

voor bedanken want zonder toppers zoals jullie kan de organisatie geen mensen in andere landen 



voorzien van schoon drinkwater en wc’s en voorlichting geven over hygiëne. Zeker in tijden van 

corona zijn deze onderdelen essentieel in de bestrijding van het virus.  Jullie hebben met elkaar € 

1324,- opgehaald! Daar zijn we enorm trots op! Goed gedaan, kanjers!   

Denkt u nog even aan: 

 

Maandag 24 mei:                       Pinkstermaandag, alle kinderen vrij 

Donderdag 3 juni:                      Online Open Podium 

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 18 juni 2021 

https://www.obsgroenehoek.nl./


 


