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Vanuit Directie 

De kop is er af!  



De eerste schoolweken zitten erop en wat vliegt de tijd toch! Er is de eerste weken veel aandacht 

besteed aan groepsvorming in alle klassen en dit is de sfeer echt ten goede gekomen. Het is heerlijk 

om door de school te wandelen en te zien hoe hard er gewerkt wordt in alle groepen en hoe goed er 

ook wordt samengewerkt en gespeeld. Ook zijn wij blij dat wij, door de versoepeling van de 

coronamaatregelen, u weer meer de school in mogen laten. Zo is er deze week in iedere groep een 

informatieavond geweest, fijn u hier te hebben mogen ontmoeten! Wij hopen u steeds vaker in de 
school te mogen zien.   

Studiedag maandag 25 oktober  

Maandag na de herfstvakantie zijn de leerlingen nog vrij. De school is gesloten i.v.m. een studiedag 

voor het leerkrachtenteam. De leerkrachten van de groepen 1-2 gaan 's morgens aan de slag met het 

kleuter-visie-traject, onder begeleiding van een externe docente. De leerkrachten van de groepen 3 

t/m 8 gaan aan het werk met ‘leeruniek', een systeem om de resultaten van de leerlingen nog beter 

te kunnen analyseren en het lesaanbod hier nóg beter op af te kunnen stemmen. Ook gaan we aan 

de slag met het IEP-volgsysteem, wat onze vervanger gaat worden voor de CITO toetsen. IEP is naar 

onze mening een meer kindvriendelijke en vernieuwde manier van het volgen van de 
ontwikkeling van onze leerlingen.   

Gezocht: mensen met onderwijsbevoegdheid om in te vallen   

Helaas gebeurt het wel eens dat er een leerkracht ziek is. Wij proberen altijd te zorgen voor een 

invaller vanuit onze organisatie. Mocht dit echt niet lukken dan kan het wel eens voorkomen dat een 

groep leerlingen een dagje verdeeld wordt over verschillende groepen. Dit doen wij uiteraard liever 

niet. Op dit moment is onze invallerslijst vrijwel leeg. Dit betekent dat we niet veel opties hebben 

wanneer er een leerkracht ziek is. Wij zijn daarom op zoek naar mensen met een 

onderwijsbevoegdheid die incidenteel een dagje zouden kunnen invallen. Heeft u als ouder een 

onderwijsbevoegdheid en vindt u het leuk om af en toe een dagje in te vallen? Of kent u iemand die 

wel eens een dagje zou willen invallen? Stuur dan een mailtje naar joyce@obsgroenehoek.nl en wij 

plaatsen u op de invallerslijst. Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Joyce Fourie (adjunct-directeur).   

Overblijf donaties, bedankt!  

Onlangs heeft u de vrijwillige bijdrage voor de overblijf kunnen betalen. Bij deze betaling was tevens 

de mogelijkheid gegeven om een extra donatie te doen. Blij verrast zijn wij dat er een mooi 

aantal kleine vrijwillige donaties is binnen gekomen. Mogen wij ouders die een extra bedrag hebben 

gedoneerd hier hartelijk voor bedanken?! De donaties zullen uiteraard ten goede van de leerlingen 
komen!  

Even voorstellen 

Mijn naam is Annemieke Altewischer en ik ben sinds september samen met Nanda de Jong, de juf 

van 1/2C. Vorig jaar heb ik al kunnen proeven van de fijne sfeer van OBS Groenehoek, toen ik extra 

rekeninstructie gaf aan een aantal leerlingen en stageliep bij Meester Tim in groep 7B. Ik ben 

getrouwd, woon in Bergschenhoek en heb 2 kinderen van 13 en 16 die naar het Wolfert Lyceum 

gaan. Na 24 jaar in het zwemonderwijs gewerkt te hebben als zwemonderwijzeres, coördinator en 

hoofdzwemzaken (waaronder op dit moment Zwembad de Windas), wilde ik mezelf verder 
ontwikkelen.  

Na 16 jaar nadenken en niet durven, heb ik toch de stap gezet en ben ik gestart met de PABO. Ik heb 

het enorm naar mijn zin, leer veel en geniet iedere dag van alle kinderen en collega's om me 
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heen. Zo zie je maar, je bent nooit te oud om te leren...Al had ik bij nader inzien nooit moeten 
twijfelen en dit veel eerder moeten doen (al  is het zwemonderwijs ook echt wel heel leuk!).   

 

Vanuit IB 

Beste ouder/verzorger,   

OBS Groenehoek gaat werken met een nieuw leerlingvolgsysteem, daarover willen we u graag 

informeren. Iedere basisschool volgt nauwkeurig de ontwikkeling van leerlingen. Uiteraard wordt 

gekeken naar vakgebieden als taal en rekenen, die zijn van wezenlijk belang. Gelukkig is er ook 

aandacht voor andere vaardigheden, denk aan zaken zoals: hoe zit een kind in zijn vel, hoe pakt een 



kind zijn taak aan, wat interesseert een kind, waar wordt hij/zij vrolijk van? Factoren die belangrijk 
zijn voor de ontwikkeling van een kind. Een kind is namelijk veel meer dan taal en rekenen.    

OBS Groenehoek gaat werken met het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS) van groep 3 t/m 8. Het IEP LVS 

bevat toetsen en meetinstrumenten die verder kijken dan alleen taal en rekenen: leeraanpak, 

sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd, hart én handen: je 

krijgt een beeld van wat je kind weet, maakt, hoe je kind zich voelt, oftewel een compleet kindbeeld. 

IEP staat namelijk voor Inzicht Eigen Profiel.  

Na de herfstvakantie zal de studiedag op maandag 25 oktober, in het teken staan van het verkennen 

en afspraken betreft het werken met de IEP. Via de Nieuwsflits zullen wij u op de 
hoogte blijven houden hoe het werken met de IEP in z'n werk gaat.  

Mocht u nieuwsgierig zijn, dan kunt u via deze IEP link een filmpje vinden.  

Diversen 

Burgerschap ‘wij en de wereld’  

Sinds 1 augustus 2021 is er een nieuwe wet op burgerschapsonderwijs in werking getreden.   Om op 

een constructieve en vreedzame manier samen te kunnen leven, is het nodig dat we de spelregels 

van de samenleving kennen en delen. Het is de opdracht aan alle scholen in Nederland om leerlingen 

te leren over eigen en andermans leefwijzen en hen hiermee kennis te laten maken en de betekenis 
hiervan te leren. De openbare basisschool is hier de perfecte oefenplaats voor!   

Vorig schooljaar hebben we als school al flink aandacht besteed aan het thema burgerschap, wat bij 

ons op school ‘wij en de wereld’ heet. Ook dit schooljaar zitten we niet stil op het gebied van 

burgerschap. Op beide locaties hangt in de centrale hal een groot whiteboard, waar alle 

burgerschapsthema's een plekje krijgen. Iedere keer zorgt een andere klas ervoor dat het bord 

gevuld is. Begin schooljaar werd er bijvoorbeeld gewerkt rondom Prinsjesdag en nu staan de borden 

in het teken van de week tegen het pesten. Later in het jaar komen nog de volgende thema's aan 

orde: mediawijsheid, paarse vrijdag, circulaire economie, Valentijnsdag, Holy festival, racisme, 
Pasen, Suikerfeest, wereld vluchtelingen dag en de afschaffing van de slavernij.    

Stichting school en veiligheid heeft onlangs filmopnamen in onze school gemaakt om in beeld te 

brengen wat wij zoal rondom burgerschapsvorming doen. De filmpjes dienen als inspiratie voor 

andere scholen en zullen binnenkort te zien zijn op verschillende websites! Uiteraard zullen wij de 
opnames ook met u delen.   

 

https://youtu.be/feBgpoFW0aU


 

Centrum voor Jeugd en Gezin: ook op school  

 Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen en jongeren 

terechtkunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Vanaf de geboorte 

tot de 18e verjaardag kijken we op verschillende momenten of jouw kind zich goed ontwikkelt. Dit 
doen we via (beeld)bellen, bij jou thuis, op onze CJG-locaties én op school.   

Geen vraag is ons te gek!  

Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten, pedagogen en andere deskundigen 

bieden advies, ondersteuning en denken graag met je mee. Heb je een vraag, dan zoeken we samen 

met jou naar een antwoord. Of we zoeken de juiste deskundige in ons netwerk. Zo maken we samen 
gezond en veilig opgroeien mogelijk.  

Contact met het CJG  

De manieren waarop je ons kunt bereiken staan op centrumvoorjeugdengezin.nl/contact. Je kunt 

ook rechtstreeks contact opnemen met de jeugdverpleegkundige die is verbonden aan de school van 

jouw kind:  

• Samia Azizi  

• Telefoonnummer: 088 - 20 10 000  

• E-mail: s.azizi@cjgrijnmond.nl  

Wil je meer informatie over het CJG? Kijk dan op onze website: centrumvoorjeugdengezin.nl. Daar 
vind je ook een overzicht van de cursussen, themabijeenkomsten en Webinars die wij aanbieden.  

BHV en brandveiligheid  

Ieder jaar houden we op beide locaties een geplande brandoefening. Donderdag 23 september jl. 

heeft deze oefening plaatsgevonden. Deze geplande ontruiming houden wij om ervoor te zorgen dat 

de leerlingen en het personeel de school zo rustig, veilig en spoedig mogelijk leren te verlaten indien 

dit nodig mocht zijn. De leerlingen en leerkrachten stonden na het signaal snel in de rij en de  school 

was vlug en goed ontruimd. Iedereen kwam veilig buiten! We kunnen terugkijken op een succesvolle 

ontruiming. Naast deze geplande oefening zullen wij later in het jaar een ongeplande brandoefening 
houden.   

http://www.centrumvoorjeugdengezin.nl/contact
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Op woensdag 13 oktober zullen enkele juffen en meesters de herhalingscursus BHV volgen. Van 

tevoren hebben zij een online examen afgelegd rondom brandveiligheid, eerste hulp en reanimatie. 

Op woensdagmiddag, na schooltijd, volgt een praktijkmiddag waar zij oefenen met het evacueren 

van de school, het blussen van brand, het verlenen van hulp bij ongelukken en reanimeren met 
behulp van de AED.   

Gezocht: nieuwe overblijfmedewerker(s)  

Voor onze locatie Stampioendreef zijn wij op zoek naar een extra overblijfmedewerker voor de 

maandagen, dinsdagen en donderdagen. Heb je interesse om ons pauzeteam te komen versterken? 

Laat het ons dan snel weten! Je kunt contact opnemen met ons op het volgende  e-

mailadres: joyce@obsgroenehoek.nl of bel ons (010-5211242/ 010-5225459). Joyce Fourie kan 
eventuele vragen beantwoorden.   

Meer informatie:   

Op onze school is 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 overbli jfkrachten per 

schoolplein. Als overblijfkracht sta je samen met drie andere collega’s in de buitenpauze van 11.45 
uur tot 13.15 uur.   

Onze overblijfkrachten ontvangen een vaste vrijwilligersvergoeding van €10,- per pauzedienst. En je 

komt natuurlijk in een superleuk en enthousiast team terecht! We horen graag van je!  

Plusklassen  

Inmiddels zijn de plusklassen alweer een aantal weken van start. De leerlingen uit de groepen 3 en 

4 hebben kunst gemaakt met voorwerpen uit de natuur, ze hebben geleerd wat de plasticsoep is en 

hoe we een steentje kunnen bijdragen om dit tegen te gaan. Ook zijn ze momenteel bezig met het 

maken van zeedierenkunst van plastic flessen. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 werken aan het 

project ‘Verwanderen’. Tijdens dit project houden de kinderen zich bezig met het kijken 



naar gedrag met behulp van het IJsberg model en Spiral Dynamics en leren zij over innovaties. Zo 

verbeterden de leerlingen uit groep 5 en 6 een Kapla-blokje en verzinnen zij een nutteloze uitvinding, 

net als Simone Giertz. De leerlingen van groep 7 en 8 voeren een debat over olieboringen vanuit de 
perspectieven van Donald Trump en Greta Thunberg en ontwerpen een eigen spel.   

In alle plusklasgroepen krijgen de leerlingen daarnaast wekelijks een Grej (raadsel) 

of the day aangeboden. Zij denken vervolgens na over een mogelijke oplossing voor het raadsel. De 

week erop breiden zij hun kennis over dit raadsel uit met behulp van een mini les die gegeven wordt 

in de plusklas. Er worden verbanden gelegd tussen eerdere raadsels en er wordt een afbeelding 

vastgemaakt op de wereldkaart. Vervolgens verspreiden de leerlingen hun opgedane kennis weer 

onder personen in hun omgeving.  

Daarnaast spelen onderwerpen als executieve functies, het ontwikkelen van een groeimindset en 

omgaan met de leerkuil een grote rol tijdens de bijeenkomsten: leren doorzetten, écht 
leren leren en het omgaan met frustraties die om de hoek komen kijken.   

In de kleutergroepen krijgen de kinderen met een (mogelijke) ontwikkelingsvoorsprong verrijking in 
de klas aangeboden met behulp van prentenboeken, spellen en denksleutels   

Wilt u meer lezen over ons beleid op het gebied van (hoog)begaafde leerlingen? Onder het kopje 

‘downloads’ op onze website vindt u ons beleidsplan.  

Herfstwandeling groep 1 t/m 4  

 

Vrijdagochtend 15 oktober gaan we met de groepen 1 t/m 4 onder schooltijd herfstwandelen. De 

herfstwandeling zal plaatsvinden in het Bentwoud-West. We wandelen een vaste route, aangegeven 

door kabouterpaaltjes: het Kabouterpad. Elk groepje wordt begeleid door een ouder en krijgt een 

boekje met opdrachten. Naast de opdrachten is er natuurlijk ook ruimte om het bos zelf te 
ontdekken en spulletjes te verzamelen.   

De kinderen moeten deze dag het volgende meenemen:  

• Stevige schoenen of kaplaarzen.  

• Kleding die vies mag worden (denk aan een extra setje kleding in de tas).   

• Tussendoortje (kinderen eten en drinken met het groepje in het bos).  

• Eventueel een stoelverhoger voor in de auto.  

KijkKunst  



Ook dit jaar gaan we met onze leerlingen weer aan de slag met de lessen van KijkKunst. Dat kan 

betekenen dat er projectlessen worden gegeven, met verschillende thema's, of we gaan met de 

leerlingen naar een voorstelling.    

• Groep 1/2 heeft dit jaar projectlessen die door de leerkracht zelf gegeven worden, met als 

thema beeldende kunst: vol van kleur. Hiervoor worden in de periode mei/juni leskisten en 
een kunstwerk geleverd op school.   

• Groep 3/4 heeft eind mei de voorstelling de Chocokrokodil, die gebaseerd is op liedjes, 

welke de leerlingen in de weken daarvoor al aangeleerd krijgen.  

• Groep 5/6 heeft begin februari een voorstelling, de Verdwaalde Viking, waarin thema's als 
geheimen, filosofie en vooroordelen worden behandeld.   

• Tenslotte hebben de groepen 7 en 8 de voorstelling Koning Lear eind maart in de 
Cultuurfabriek.   

Naast dit aanbod vanuit KijkKunst mogen de leerkrachten ook zelf nog een cultureel uitje kiezen dat 

aansluit op de stof die op dat moment wordt aangeboden of  op een thema dat behandeld wordt in 

de klas. Daarnaast zijn de leerkrachten dit hele jaar bezig met een uitgebreide database van lessen 

en ideeën aan te leggen, zodat er altijd een toepasselijke les handvaardigheid, drama of muziek klaar 
staat die aansluit op een thema of een kunststroming.   

Week van de Mediawijsheid in groep 7  

De Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021) staat dit jaar in het teken van: Samen 

Sociaal Online. We staan stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld. We maken ruimte 

om hierover met elkaar in gesprek te gaan. En om jezelf of een ander mediawijzer te maken – en 
daarmee weerbaarder en digitaal vaardiger.   

Tijdens deze week spelen de leerlingen van de groepen 7 de MediaMasters Game. MediaMasters is 

een spannende game over de kansen en gevaren van (digitale) media. Door het spelen van de game 

bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, 
online pesten, cybercriminaliteit en gamen?   

De leerlingen moeten met elkaar laten zien welke mediavaardigheden zij in huis hebben om de 

game tot een goed einde te brengen. MediaMasters wordt gespeeld gedurende 45 minuten per dag 

op vijf schooldagen. Elke speldag start met een korte aflevering op het digibord.  De leerlingen 

worden vijf dagen lang uitgedaagd om de hoofdrolspelers te helpen. Hiervoor moeten zij in de klas 

en thuis zogeheten MediaMissies volbrengen. Dit zijn vragen en opdrachten die te maken hebben 

met thema’s op het gebied van mediawijsheid. Tijdens deze opdrachten moeten leerlingen 

overleggen, samenwerken, zelf media maken, media interpreteren en het eigen mediagedrag onder 

de loep nemen. Zo worden zij met én van elkaar mediawijzer.  

 



Denkt u nog even aan: 

 

maandag 18 - vrijdag 22 oktober: herfstvakantie 

maandag 25 oktober: studiedag, alle leerlingen vrij 

vrijdag 5 - vrijdag 12 november: week van de mediawijsheid 

Contact opnemen 

OBS Groenehoek 

Stampioendreef 7                                            

2661 SR Bergschenhoek                                  

010-5211242                                                     

 

Groeneweg 129 

2661 KV Bergschenhoek 

010-5225459 

 

directie@obsgroenehoek.nl 

www.obsgroenehoek.nl. 
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De volgende Nieuwsflits verschijnt op vrijdag 12 november 2021 

 


