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Vanuit Directie 

De eerst drie schoolweken zitten er alweer op. De kinderen zijn weer gewend aan het ritme en de 

regelmaat van het naar school gaan. In de groepen wordt nog steeds veel aandacht besteed aan de 

Gouden weken. Dit zorgt voor een goede sfeer in de groep zodat i edereen zich veilig voelt. Ook zijn 



de startgesprekken al geweest tussen leerkracht, leerling en ouders. Fijn om samen met elkaar het 
schooljaar te kunnen starten. Op naar een mooi schooljaar en een goede samenwerking!  

Kijkochtend en kijkavond  

Bij de aanvang van het schooljaar hebben wij u geïnformeerd over de geldende corona maatregelen. 

We hebben nog steeds te maken met maatregelen, maar langzaamaan is er gelukkig ook steeds 

weer wat meer mogelijk. Zo zoeken wij ook naar ruimte om u als ouder weer meer te kunnen 

ontmoeten. De kijkochtend en kijkavond kunnen helaas nog niet doorgaan op de manier waarop wij 

dit gewend zijn. Met het schoolteam wordt wel gezocht naar een alternatief. Wij zullen u hier z.s.m. 
over informeren.   

Leerplicht en verlof aanvragen  

Regelmatig krijgen wij vragen over verlof en leerplicht. Graag verduidelijken wij dit onderwerp voor 

u. De leerplichtwet gaat ervan uit dat u zich houdt aan de schoolvakanties. Buiten de 

schoolvakanties kan uw kind in speciale gevallen vrij krijgen. Hiervoor gelden de regels van de 

leerplichtwet. Denk hierbij aan bijzondere familieomstandigheden, zoals een huwelijk of overlijden 

en voor het vervullen van bepaalde godsdienstplichten. U dient dat (ruim) van tevoren te doen d.m.v. 
het indienen van een verlofaanvraag bij de directie.   

De directie beoordeelt of de aanvraag conform de leerplichtwet is en zal bij twijfel advies inwinnen 

bij de leerplichtambtenaar. De ambtenaar geeft na onderzoek een advies aan de schooldirecteur. In 

de meeste gevallen neemt de directie het advies van de leerplichtambtenaar over. U dient bij de 

verlofaanvraag officiële documenten toe te voegen, waaruit blijkt dat u voor uw kind(eren) buiten 

de schoolvakanties om vrij moet vragen. Zonder motivatie of documentatie wordt geen verlof 

verleend. Indien de leerling ongeoorloofd afwezig is, wordt dit aan de leerplichtambtenaar gemeld 
en zal er of een officiële waarschuwing worden gegeven of proces-verbaal worden opgemaakt.  

 

Bij ons op school kunt u een verlofaanvraag heel gemakkelijk indienen via Social Schools. Dit kan via 
de app of website, door bij ‘administratie’ te kiezen voor ‘verlofaanvraag'.   

De gemeente Lansingerland heeft de informatie omtrent de leerplicht gepubliceerd in een tweetal 

PDF-documenten. Klik hier voor de flyer van de gemeente Lansingerland ‘wat u moet weten over de 

leerplicht'. En klik hier voor het stroomschema verlof buiten de schoolvakantie van de gemeente 
Lansingerland.   

Vanuit werkgroep gedrag 

De Gouden Weken en de Week Tegen Pesten  

https://scholengroepholland.sharepoint.com/teams/groenehoek/Beleid/Nieuwsflits/Nieuwsflits%202021-2022/Nieuwsflits%201%2017%20september/LL%20-%20Folder%20leerplicht.pdf
https://scholengroepholland.sharepoint.com/:b:/t/groenehoek/EeRuXbr0lXlHgKMmBI36YowBqd8MJzStco8_XFMDqddN1A?e=o3e8Kv


  

De eerste weken van het nieuwe schooljaar staan in het teken van ‘De Gouden Weken’. Tijdens deze 

weken is er, naast rekenen, taal, spelling, lezen enz., aandacht voor vele groepsvormende 

activiteiten, waarbij leerkrachten en leerlingen elkaar beter leren kennen. Er wordt gewerkt 

aan de groepsvorming en aan een persoonlijke band tussen leerlingen onderling en tussen de 
leerkracht en de individuele leerling.  

  

Van maandag 27 september t/m vrijdag 1 oktober 2021 doen wij op school mee aan de ‘Week Tegen 

Pesten’. In deze week staat het aanpakken van pesten en het werken aan een veilig school 

centraal. Elke dag zal er in alle groepen aandacht worden besteed (d.m.v. lessen en 

werkvormen) aan de Week Tegen Pesten. De activiteiten sluiten aan hij de ‘Gouden Weken’. Het 

motto van deze week is ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’. Samen zorgen we voor een groepsklimaat 

waar iedereen erbij hoort, een plek heeft en zich welkom voelt. Buitensluiten hoort daar niet bij! 

Door mee te doen aan de Week Tegen Pesten, maken we een goede start in het nieuwe schooljaar 
waarin we met elkaar zorgen voor een fijne en veilige school.    

  

Gedurende het gehele schooljaar is hier blijvende aandacht voor, onder andere door de inzet van 

de lessen van de Kanjertraining, die inmiddels in alle groepen zijn gestart.  

 

Diversen 

Even voorstellen 

Beste ouders en kinderen,  

Er zijn dit schooljaar een aantal nieuwe gezichten op de Groenehoek en ik ben daar één van. Mijn 

naam is Annemieke van Veenendaal en ik werk op maandag en dinsdag in groep 1/2 A op de 

Stampioendreef. Het schooljaar is nog maar net begonnen, maar ik heb het nu al enorm naar mijn 
zin!  

Ik ben al een jaar of 15 kleuterjuf en hoop dit nog heel wat jaartjes te zijn. Ooit begon ik op 

een Jenaplan school. Hier heb ik jaren gewerkt. Daarna maakte ik een uitstapje naar een vrijeschool 

om vervolgens in het Dalton onderwijs terecht te komen. Wel altijd bij de kleuters. De jongste 

kinderen van de basisschool vind ik echt de leukste doelgroep om mee te werken. Naast kleuterjuf 



ben ik (deels) ook kleutermoeder; mijn jongste dochter is 5 jaar. Mijn oudste dochter is net 9 jaar 

geworden en zit nu in groep 6. Ik woon samen met mijn vriend en onze meiden aan de andere kant 

van de Rotte in Zevenhuizen.   

Ik heb heel veel zin om op de Groenehoek te werken en ik wens iedereen een heel goed schooljaar 
toe!   

Warme groet,  

Annemieke van Veenendaal  (annemiekev@obsgroenehoek.nl)  

 

  

Hallo leerlingen, ouders en verzorgers van de Groenehoek!   

Mijn naam is Shirley Joyce Abate. Sinds dit schooljaar werk ik als leerkracht, dinsdag t/m vrijdag 

in groep 7B. Hiervoor heb ik op een school voor speciaal onderwijs gewerkt in Den Haag/ Monster en 

daarvoor op een basisschool in Zoetermeer. Ik ben geboren in Groningen, opgegroeid in Drenthe en 

woon inmiddels 10 jaar in deze regio. Ik vind het leuk om tijd door te brengen met mijn 

gezin, haal ontspanning uit muziek, ben geboeid door documentaires over bijzondere persoonlijke 

verhalen en fan van superheldenfilms. Leerlingen zien groeien en een leeromgeving waar aandacht 

is voor talenten en de eigenheid van leerlingen zijn belangrijke drijfveren in mijn motivatie als 

leerkracht.  

 

Groetjes, Shirley          

mailto:annemiekev@obsgroenehoek.nl


 

Kinderboekenweek 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s) 

Worden wat je wil! 

Tijdens de Kinderboekenweek® 2021 kun je "Worden wat je wil". Boeken brengen dromen en 
fantasieën tot leven, waardoor je veel meer te weten komt over wat er allemaal mogelijk is.  



Ook dit jaar is er door kinderen voor kinderen weer een leuk nummer gemaakt voor de 
kinderboeken week. Luister het lied hier: https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4. 

In Corona tijd gaan veel dingen anders, ook de kinderboeken week. Uiteraard gaan de docenten er 

samen met de kinderen weer een leuke periode van maken. Voor de kinderen willen we weer een 

boekenruil-kraam maken in de school. Vorig jaar waren veel kindjes erg blij met hun (nieuw) geruilde 
boek. 

De spelregels: 

Wij willen u vragen om uiterlijk volgende week vrijdag (24 september) uw kind een boek mee naar 

school te laten nemen voor deze ruilkraam. U kunt de boeken inleveren bij de docent van uw kind. 

Het gaat om één of twee boek(en) waar uw kind op uit gekeken is, maar waar een ander kind heel 

blij van zou worden. Netjes, maar dus niet per se nieuw. Geef  uw kind bij voorkeur een boek mee 

voor zijn/haar eigen leeftijdscategorie, er wordt namelijk per klas onderling geruild. Let u er 

alstublieft op wat uw kind mee naar school neemt zodat er geen (emotioneel) waardevolle boeken 
worden ingeleverd. 

Tot slot veel (lees) plezier met het toepasselijke thema "Worden wat je wil", want de toekomst 
wordt geschreven door ons allemaal, iedere dag en zeker nu! 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Kinderboekenweek 

Van gemeente Lansingerland. 

Beleef! Sport en cultuur en kom gratis in beweging.    

 

In samenwerking met de gemeente heeft Lansingerland Beweegt Beleef! Sport en Cultuur in het 

leven geroepen om de jeugd t/m 18 jaar op een laagdrempelige manier kennis te laten 

maken met verschillende sport- en cultuuractiviteiten. Door verschillende sport- en 

cultuuraanbieders uit Lansingerland worden er gratis proeflessen aangeboden. Wij vinden het 

namelijk belangrijk dat iedereen zijn talent kan ontdekken en verder kan ontwikkelen.    

Hoe gaat Beleef! in zijn werk?  



1. Ga naar: https://www.lansingerlandbeweegt.nl/beleef-sport-cultuur/   

1. Kies een leuke sport- of cultuuractiviteit uit de onderstaande lijst met de verschillende 
deelnemende aanbieders.  

1. Om een GRATIS proefles aan te vragen klik je op de button ‘Aanmelden voor 

kennismaking’ onderaan de tekst.  

1. Vul het aanmeldformulier en klik op ‘Verzenden’.  

1. Na aanmelding ontvang je ter bevestiging jouw ingevulde gegevens in je mailbox. De 

desbetreffende sport- of cultuuraanbieder krijgt ook bericht van jouw aanmelding en neemt 
contact met je op om de gratis proefles in te plannen.  

Heel veel plezier gewenst!  

Denkt u nog even aan: 

 

27 sept - 1 okt:  Week tegen pesten 

6 oktober:    Start kinderboekenweek 

Contact opnemen 

OBS Groenehoek 

Stampioendreef 7                                            Groeneweg 129 

2661 SR Bergschenhoek                                  2661 KV Bergschenhoek 

https://www.lansingerlandbeweegt.nl/beleef-sport-cultuur/


010-5211242                                                     010-5225459 

directie@obsgroenehoek.nl 

www.obsgroenehoek.nl. 

 

De volgende Nieuwsflits verschijnt op vrijdag 8 oktober 2021 

 

https://www.obsgroenehoek.nl./

