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Voorwoord
Hierbij presenteren wij u de praktische bijlage van onze schoolgids. Deze bijlage vormt
één geheel met onze schoolgids 2022-2023 en geeft u inzage in de praktische zaken die
voor dit schooljaar van belang zijn. Zo treft u o.a. meer informatie aan over de
schoolvakanties, de groepsindeling en de roosters. Tevens wordt de activiteitenplanning
in deze bijlage vermeld.
Wij informeren u ook
maandelijks via onze
digitale Nieuwsflits met
actuele informatie.
Controleert u in
Parnassys en Social
Schools of wij de juiste (email)gegevens van u in
bezit hebben?
Tevens kunt u voor meer
informatie ook altijd onze
website raadplegen:
www.obsgroenehoek.nl
U kunt ons ook volgen op de diverse social media kanalen. Ook hier delen wij leuke
nieuwtjes, foto’s en informatie over de activiteiten die op school plaatsvinden.
Wij vertrouwen erop u met deze publicatie voldoende te informeren. Mist u voor u
belangrijke informatie in deze bijlage of in de schoolgids, laat het ons dan weten, zodat
we in de komende jaren een nog completer beeld van onze school kunnen geven.
Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking en een prettig schooljaar!
Directie en team OBS Groenehoek.
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Contactinformatie en schooltijden
Groenehoek: Openbare Basisschool voor Daltononderwijs.
Locatie Stampioendreef
Stampioendreef 7
2661 SR Bergschenhoek
Tel.: 010 – 5211242
E-mail
Website

Locatie Groeneweg
Groeneweg 129
2661 KV Bergschenhoek
Tel.: 010 – 5225459

: info@obsgroenehoek.nl
: www.obsgroenehoek.nl

Directeur : Sabine Luhrman (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag).
Adjunct-directeur: Joyce Fourie (maandag t/m woensdag).

Schooltijden
Locatie Stampioendreef

Locatie Groeneweg

maandag, dinsdag en donderdag:
08.30 uur - 14.45 uur

maandag, dinsdag en donderdag:
08.45 uur – 15.00 uur

woensdag:
8.30 uur - 12.00 uur

woensdag:
08.45 uur – 12.15 uur

vrijdag:
08.30 uur - 12.00 uur (groepen 1 t/m 4)
08.30 uur - 14.45 uur (groepen 5 t/m 8)

vrijdag:
08.45 uur – 12.15 uur (groepen 1 t/m 4)
08.45 uur – 15.00 uur (groepen 5 en 6)
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Vakanties en margedagen schooljaar 2022-2023
Vakantie / margedag

Wanneer?

Start schooljaar 2022-2023

Maandag 22 augustus 2022

Studiedag, leerlingen vrij

Woensdag 21 september 2022

Herfstvakantie

Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022

Studiedag (aansluitend aan
herfstvakantie), leerlingen vrij

Maandag 31 oktober 2022

Kerstvakantie

Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

Studiedag (aansluitend aan
voorjaarsvakantie), leerlingen vrij

Vrijdag 24 februari 2023

Voorjaarsvakantie

Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023

Studiedag SGH; alle leerlingen vrij

Maandag 3 april 2023

Goede Vrijdag

Vrijdag 7 april 2023

Tweede Paasdag

Maandag 10 april 2023

Meivakantie

Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaart en dag na Hemelvaart

Donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

Maandag 29 mei 2023

Junivakantie voor leerlingen
(studiedagen voor de leerkrachten)

Maandag 12 juni t/m vrijdag 16 juni 2023

Zomervakantie

Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023
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Activiteitenplanning schooljaar 2022-2023
Hieronder treft u een overzicht van alle schoolactiviteiten.
Maand

Datum

Activiteit

22 augustus
30 augustus

Start schooljaar, eerste lesdag
Startgesprekken mét kinderen
(middag en avond)

Donderdag

1 september

Donderdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag en vrijdag
Maandag
Woensdag
Oktober 2022

1 september
7 september
8 september
16 september
20 september
21 september
22 en 23 september
26 september
28 september

Startgesprekken mét kinderen
(middag en avond)
Schoolfotograaf
Sportdag
Oud papier ophalen (ouders en ouderraad)
Kijkochtend (eerste half uur)
Prinsjesdag (thema burgerschap)
Studiedag – alle leerlingen vrij
Schooljubileum (feest!) – 25-jarig bestaan
Start landelijke week tegen het pesten
Uitwijkdatum sportdag

Woensdag
Woensdag
Donderdag

5 oktober
5 t/m 14 oktober
6 oktober

Donderdag
Vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Maandag
Maandag
November 2022

13 oktober
21 oktober
24 t/m 28 oktober
31 oktober
31 oktober

Vrijdag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag en donderdag

4 november
16 november
10 november
22 en 24 november

Donderdag
Dinsdag
December 2022

24 november
29 november

Vrijdag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag

2 december
5 december
8 december
9 december
13 december

Woensdag

21 december

Augustus 2022
Maandag
Dinsdag
September 2022

Dag van de leerkracht
Kinderboekenweek
Kijkavond groep 1 t/m 8
(17.30 tot 19.00 uur)
Oud papier ophalen (ouders en ouderraad)
Herfstwandeling groepen 1 t/m 4
Herfstvakantie
Dia de los muertos (thema burgerschap)
Studiedag: alle leerlingen vrij

Start week van de mediawijsheid
Kijkochtend (eerste half uur)
Oud papier ophalen (ouders en ouderraad)
Voortgangsgesprekken (dinsdag: middag en
avond, donderdag: alleen middag)
Thanksgiving (thema burgerschap)
Schoen zetten (groep 1 t/m 8)

Surprisetentoonstelling
Sinterklaasfeest
Oud papier ophalen (ouders en ouderraad)
Paarse vrijdag (thema burgerschap)
Groepsdoorbrekende activiteiten
(thema kerst)
Kerstdiner
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Donderdag
Maandag t/m vrijdag

22 december
26 december 2022 t/m
6 januari 2023

Open podium (optreden voor alle ouders)
Kerstvakantie

Donderdag
Vrijdag en maandag
Dinsdag en donderdag
Zaterdag
Februari 2023

12 januari
13 en 16 januari
17 en 19 januari
21 januari

Oud papier ophalen (ouders en ouderraad)
Kijk- en doe meedag bij de gym
Adviesgesprekken (groepen 8)
Chinees Nieuwjaar (thema burgerschap)

Donderdag
Dinsdag
Vrijdag
Zondag
Dinsdag en donderdag
Vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Maart 2023

9 februari
14 februari
17 februari
19 februari
21 en 23 februari
24 februari
27 februari t/m 3 maart

Oud papier ophalen (ouders en ouderraad)
Open podium (optreden zonder ouders)
Uitgave rapport
Carnaval (thema burgerschap)
Rapportgesprekken (middag en avond)
Studiedag, alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie

Maandag
Maandag t/m vrijdag
Donderdag
Woensdag
Zaterdag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
April 2023

6 t/m 10 maart
13 t/m 24 maart
9 maart
15 maart
18 maart
22 maart
23 maart
28 maart

Kanjerles met ouders (in deze week)
Schoolproject thema ‘reizen over de wereld’
Oud papier ophalen (ouders en ouderraad)
Nationale daltondag
Holifeest (thema burgerschap)
Start Ramadan (thema burgerschap)
Wandelen voor water
Directie-ouder uurtje (09.00 – 10.00 uur).

Maandag
Maandag t/m donderdag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag t/m vrijdag
Mei 2023

3 april
3 t/m 6 april
5 april
7 april
10 april
13 april
21 april
21 april
24 april t/m 5 mei

Studiedag SGH: alle leerlingen vrij
Kamp groepen 8
Paasontbijt
Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij
Pasen: alle leerlingen vrij
Oud papier ophalen (ouders en ouderraad)
Koningsspelen
Suikerfeest (thema burgerschap)
Meivakantie

Vrijdag
Donderdag
Donderdag
Maandag

5 mei
11 mei
11 mei
15 mei

Donderdag en vrijdag
Donderdag
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag
Juni 2023

18 en 19 mei
25 mei
29 mei
30 mei t/m 2 juni

Viering van de vrijheid (thema burgerschap)
Groepsdoorbrekende activiteiten
Oud papier ophalen (ouders en ouderraad)
Ouderavond (georganiseerd door directie)
19.30 – 21.00 uur
Hemelvaart: alle leerlingen vrij
Schoolreis
Pinksteren: alle leerlingen vrij
Kanjerles met ouders (in deze week)

Dinsdag t/m vrijdag

Datum nog niet bekend

Avond4daagse

Januari 2023
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Woensdag
Donderdag
Maandag t/m vrijdag

7 juni
8 juni
12 t/m 16 juni

Vrijdag
Zondag

23 juni
25 juni

Dinsdag en donderdag

27 en 29 juni

Dinsdag en donderdag

27 en 29 juni

Woensdag
Vrijdag
Juli 2023

28 juni
30 juni

Zaterdag

1 juli

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Maandag

3 juli
4 juli
5 juli
5 juli
5 juli
10 juli

Open podium (optreden voor alle ouders)
Oud papier ophalen (ouders en ouderraad)
Junivakantie: alle leerlingen vrij
(studieweek voor de leerkrachten)
Uitgave rapport
Midzomernacht Scandinavië
(thema burgerschap)
Rapportgesprekken groep 1 t/m 6 – niet
verplicht (dinsdag: alleen middag, donderdag:
middag en avond)
Voorlopig adviesgesprekken groepen 7 –
(dinsdag: alleen middag, donderdag: middag en
avond)
Wenochtend 09.00 – 10.00 uur
Sportactiviteit groepen 8
Keti Koti – afschaffing slavernij
(thema burgerschap)
Musical groep 8A
Musical groep 8B
Afscheid groepen 8
Juffen- en meestersdag
Ouderbedankdag
Start zomervakantie
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Groepsindeling en leerkrachtverdeling schooljaar 2022-2023
Locatie Stampioendreef

12A
12B
3A

Maandag
Annemieke van
Veenendaal
Nanda de JongStoffelen
Sanne Bretherton

Dinsdag
Annemieke van
Veenendaal
Nanda de JongStoffelen
Jolanda Bierhaus

Woensdag
Marjan Bes

4A

Dylan Garnier

Ireen Veldman

Dylan Garnier

Dylan Garnier

Dylan Garnier

5A
6A

Lieke van Kins
Naomi van der
Zwet
Fabiënne
Dijkshoorn*
Owen Sol

Lieke van Kins
Naomi van der
Zwet
Fabiënne
Dijkshoorn
Owen Sol

Lieke van Kins
Naomi van der
Zwet
Fabiënne
Dijkshoorn
Owen Sol

Lieke van Kins
Naomi van der
Zwet
Rianne Dekkers

Lieke van Kins
Naomi van der
Zwet
Rianne
Dekkers
Owen Sol

Marloes DangolOudeman
Margreet
Merkelbach

Marloes DangolOudeman
Marcel
Ripmeester

Marloes DangolOudeman
Marcel
Ripmeester

7A
7B
8A
8B

Donderdag
Marjan Bes

Vrijdag
Marjan Bes

Nanda de Jong- Laura van
Laura van
Stoffelen
Yperen
Yperen
Sanne Bretherton Sanne Bretherton Sanne Bretherton

Tim van
Rheenen
Marloes Dangol Oudeman
Marcel
Ripmeester

Marloes Dangol Oudeman
Marcel
Ripmeester

* Fabiënne tot aan kerstvakantie, daarna vacature voor 3 dagen in groep 7A.
Locatie Groeneweg

12C
12D
3B
4B
5B

6B

Maandag
Annemieke
Altewischer
Rianne Rabeh

Dinsdag
Annemieke
Altewischer
Rianne Rabeh

Woensdag
Ireen Veldman
Diane Struik

Donderdag
Annemieke
Altewischer
Diane Struik

Vrijdag
Annemieke
Altewischer
Diane Struik

Lourette Pieterse Lourette Pieterse Jolanda Bierhaus Lourette Pieterse Lourette Pieterse
Jacqueline
Schreuders
Joke v.d. Linden/
Nicole de
Gruijter*
Marlène van
Eijzeren

Jacqueline
Schreuders
Joke v.d. Linden/
Nicole de
Gruijter
Marlène van
Eijzeren

Jacqueline
Gijs Buijs
Gijs Buijs
Schreuders
Sascha Koolmees Sascha Koolmees Sascha Koolmees
Marlène van
Eijzeren

Marlène van
Eijzeren

Marlène van
Eijzeren

*Joke en Nicole samen op ma-di. Joke werkt tot meivakantie, na meivakantie draait Nicole ma-di.
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Overige/ambulant personeel:
Werkzaamheden/taak/functie

Werkdagen

Sabine Luhrman

Directeur.

Joyce Fourie

Adjunct-directeur.

Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag.
Maandag t/m woensdag.

Birgitte LoorbachVenema
Soraya CombrinkHamerslag
Priscilla Vink

Intern begeleider.

Maandag t/m donderdag.

Gedragsspecialist en coaching
startende leerkrachten.
Administratie.

Woensdag t/m vrijdag.

Monique van Dijk

Vakleerkracht gymnastiek.

Maandag – dinsdag – vrijdag.

Louise Don

Talentbegeleider en plusklassen.

Jolanda Bierhaus

RT-werkzaamheden.

Maandag, dinsdag en deel van de
donderdag.
Maandag en donderdag.

Meilan Rietveld

RT-werkzaamheden.

Maandag, dinsdag en donderdag.

Margreet
Merkelbach
Ireen Veldman

IB-vervanging.

Donderdag.

Kunst en cultuur.

Maandag, donderdag, vrijdag.

Laura van Yperen

Coördinatie kleuterbouwtraject.

Woensdag.

Tim van Rheenen

(Agile) coaching nieuwe en
startende leerkrachten.
Ondersteuning in de school.

Woensdag.

Re-integratie in de school.

Maandag t/m vrijdag.

Zwangerschaps- en
ouderschapsverlof, ervoor en
daarna werkzaamheden in
overleg.

Dinsdag t/m vrijdag.

Fabiënne
Dijkshoorn
Cindy in ‘t Veen
Shirley Abate

Dinsdag en donderdag.

Donderdag of vrijdag.
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Bewegingsonderwijs
Groepen 1 en 2
De kinderen van de groepen 1 en 2 sporten in
hun ondergoed of in een korte broek met Tshirt. Het dragen van gymschoenen is, in
verband met de hygiëne, verplicht. Kinderen
kleden zichzelf aan en uit en daarvoor is het
handig als rekening gehouden wordt met de
kleding die ze dragen. De kinderen gymmen
in het speellokaal van de school. De
gymschoenen van de kinderen kunnen
gedurende het jaar op school blijven. Wilt u
de schoenen voorzien van de naam van uw
kind?
Groepen 3 t/m 8
Voor de gymlessen dragen de kinderen een sportbroek en T-shirt of gympak met gymschoenen. De
kinderen hebben de mogelijkheid tot douchen na de gymles. De gymlessen worden gegeven door
de vakleerkracht Monique van Dijk (M) en/of de groepsleerkracht. Hieronder treft u het gymrooster
voor het schooljaar 2022-2023 aan.
Maandag
08.30 – 09.15 uur
09.15 – 10.00 uur
10.00 – 10.45 uur
10.45 – 11.30 uur
11.30 – 12.15 uur
13.00 – 13.45 uur
13.45 – 14.30 uur

Zaal 3
7A (M)
7B (M)
8B (M)
8A (M)
6B (M)
3B (M spel)
3A (M spel)

Dinsdag
08.30 – 09.15 uur
09.15 – 10.00 uur
10.00 – 10.45 uur
11.00 – 11.45 uur
11.45 – 12.30 uur
13.15 – 14.00 uur
14.00 – 14.45 uur

Zaal 3

Vrijdag
08.30 – 09.15 uur
09.15 – 10.00 uur
10.00 – 10.45 uur
11.00 – 11.45 uur
11.45 – 12.30 uur
13.15 – 14.00 uur
14.00 – 14.45 uur

Zaal 2

Zaal 1

5A

Zaal 2

Zaal 1
4A (M spel)
4B (M spel)
5B (M spel)
6B (M spel)
7B (M spel)

6A (M)
5A (M)
Zaal 3

Zaal 2

8A

8B

Zaal 1
3A (M)
3B (M)
4B (M)
4A (M)
5B (M)
7A (M spel)
6A (M spel)

(M) = les van Monique
(M spel) = spelles van Monique

Praktische bijlage (bij schoolgids OBS Groenehoek 2022-2023)

10

Ouders en de school
Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding:
Oudergeleding (v.l.n.r.)
Vonneke Trompetter
Patrick Maasland
Robin Los
Mark Tempelaars

Personeelsgeleding (v.l.n.r.)
Sanne Bretherton
Marlène van Eijzeren
Marcel Ripmeester
Cindy in ‘t Veen

U kunt de medezeggenschapsraad bereiken via het e-mailadres: mr@obsgroenehoek.nl.
Ouderraad (OR)
Naast de medezeggenschapsraad kent de school ook een ouderraad. De ouderraad heeft als doel
de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school te vergroten en de samenwerking tussen
ouders en school te bevorderen en vooral ook om de schooltijd voor onze kinderen zo plezierig
mogelijk te maken. Dit doen wij door te helpen bij het organiseren van schoolactiviteiten, uiteraard
samen met andere ouders/verzorgers. Wij helpen onder andere bij het organiseren van de
herfstwandeling, Sinterklaas, Kerst en de Koningsspelen. De ouderraad beheert de vrijwillige
ouderbijdrage en draagt er zorg voor dat deze bijdrage ten goede komt aan onze kinderen.
De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en een tweetal leerkrachten. De ouderverdeling ziet er
voor het schooljaar 2022-2023 als volgt uit:
Hans Antons - voorzitter
Pieterjan Kompeer - penningmeester
Vacature - secretaris
Daphne Bal - Activiteitencoördinator
Astrid Nielsen - Activiteitencoördinator
2 vacatures - Activiteitencoördinator
De ouderraad heeft altijd ruimte voor nieuwe leden. Als je interesse hebt, neem dan contact op met één
van de huidige ouderraadleden of stuur ons een mailtje. U kunt de ouderraad bereiken via het emailadres OR@obsgroenehoek.nl

Praktische bijlage (bij schoolgids OBS Groenehoek 2022-2023)

11

Groepsouders schooljaar 2022-2023
Iedere klas heeft één of meerdere groepsouders. De groepsouder is een waardevolle schakel tussen de
ouders van de groep, de leerkracht en de OR. De groepsouders voor dit schooljaar zijn:
Groep
1/2A

Naam groepsouder
Bahare (ouder van Diba) en Daniella (ouder van Lev).

1/2B

Sanne (ouder van Milan) en Annemarie (ouder van Bram).

1/2C

Renske (ouder van Bram) en Emelyne (ouder van Rania).

1/2D

Zakia (ouder van Adam) en Thomas (ouder van Sil).

3A

Soraya (ouder van Kyan) en Ingrid (ouder van Max).

3B

Caroline (ouder van Miles) en Marlinde (ouder van Max).

4A

Robert Armour (ouder van Rowen) en Saskia (ouder van Mila en Kay).

4B

Ibtissam (ouder van Sofia) en Aisling (ouder van Norah).

5A

Ingrid (ouder van Eline) en Inge (ouder van Aimar).

5B

Shaneida (ouder van Cymphonique).

6A

Roos (ouder van Kevin) en Yan (ouder van Vincent).

6B

Marianne (ouder van Maarten) en Linda (ouder van Luca).

7A

Frouke (ouder van Rosalie) en Marga (ouder van Kalle).

7B

Brenda (ouder van Kensi) en Mirjam (ouder van Stevie).

8A

Vivien (ouder van Finn).

8B

Anouk (ouder van Lodewijk) en Lenja (ouder van Linde).
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Ouder- en schoolreisbijdrage
De Ouderraad (OR) vraagt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Van deze bijdrage wordt alles
betaald, wat door de overheid niet wordt vergoed. Zo worden o.a. excursies, E.H.B.O.-lessen, de
sportdag en het jaarlijkse schoolreisje bekostigd. Ook kunnen we mede door uw bijdrage verschillende
vieringen (zoals kerst en Pasen bijvoorbeeld) op een leuke manier voor de leerlingen organiseren. De
hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks door de OR en MR vastgesteld.
De vrijwillige bijdrage die wij ouders jaarlijks vragen te betalen is voor het schooljaar 2022-2023
door OR en MR vastgesteld op 70 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit twee gedeeltes: 40 euro voor het
organiseren van alle activiteiten gedurende het schooljaar en 30 euro voor het jaarlijkse schoolreisje. De
penningmeester van de ouderraad verzoekt u jaarlijks het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage van
70 euro over te maken.
Voor meer informatie over de (hoogte van) de ouderbijdrage kunt u altijd contact opnemen met
de penningmeester van de ouderraad: penningmeester@obsgroenehoek.nl Het
rekeningnummer van de ouderraad is NL73 RABO 01636 37 644 t.n.v. Ouderraad OBS
Groenehoek.
Wij vragen u naast de ouderbijdrage tevens een vrijwillige bijdrage van 50 euro per schooljaar
voor de overblijf/TSO (tussen schoolse opvang). Van dit bedrag betalen wij de overblijfkrachten een
vrijwilligersvergoeding, wordt de scholing van dit personeel bekostigd en schaffen wij
buitenspeelmaterialen voor de leerlingen aan.
Daarnaast vragen wij u jaarlijks om een vrijwillige bijdrage in schoolmaterialen voor uw
zoon/dochter. Aan het einde van ieder schooljaar wordt in de Nieuwsflits een lijst opgenomen
met schoolmaterialen die voor komend schooljaar nodig zijn. Denk hierbij aan een etui, een
multomap, potloden, pennen etc. Uw kind mag deze materialen op de eerste schooldag mee
naar school brengen. Het meebrengen van materialen is uiteraard vrijwillig. Leerlingen die geen
schoolmaterialen van huis meenemen krijgen de materialen van school.
Onze leerlingen van groep 8 gaan aan het einde van de basisschoolperiode op kamp. Hiervoor
wordt aan de ouders een eenmalige aparte eigen bijdrage gevraagd. De kosten voor het kamp
en alle bijbehorende activiteiten van de groepen 8 is voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld
op 125 euro per leerling. Deze bijdrage wordt alleen aan u gevraagd als uw kind in groep 8
zit.
Ziekmelding en verzuim
Indien uw kind wegens ziekte niet op school kan
komen, verzoeken wij u dit voor schooltijd aan ons te
melden. Een ziekmelding kan alleen telefonisch
worden doorgeven (niet per e-mail of Social Schools
bericht!). Ziekmelden kan tussen 08.00 uur en 08.15
uur.
U kunt ons telefonisch bereiken voor ziekmeldingen op
de volgende telefoonnummers:
Locatie Stampioendreef: 010 – 5211242
Locatie Groeneweg: 010 – 5225459
Indien uw kind onder schooltijd ziek wordt, neemt de leerkracht telefonisch contact op met de ouders of
het in ons systeem bekende noodadres. Controleert u alstublieft jaarlijks of de juiste contactgegevens
vermeld staan in Parnassys en Social Schools.
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Hoofdluiscontrole
De leerlingen worden in de eerste week na iedere vakantie op hoofdluis gecontroleerd. De groepsouders
coördineren deze controle per groep. Om hoofdluis op school te voorkomen heeft de ouderraad voor
iedere leerling een luizenzak aangeschaft. Alle leerlingen van de school stoppen hun jas in de luizenzak
en hangen deze aan de kapstok. Nieuwe leerlingen ontvangen automatisch een luizenzak van de
groepsleerkracht. Indien de oude luizenzak kapot of kwijt is geraakt, kunnen ouders voor een bedrag van
€ 3,50 een nieuwe luizenzak bij de school aanschaffen.
Eten en drinken op school
Gezondheid vinden we belangrijk en dat willen we kinderen van jongs af aan bijbrengen. De kinderen
krijgen de gelegenheid om ’s morgens bij het tussendoortje en in de lunchpauze te eten en te drinken.
De kinderen nemen dit van thuis mee. We vragen u om uw kind geen koolzuurhoudende dranken mee te
geven. Voor het eten gaan we uit van gezond eten zoals brood en fruit. We eten op school geen snoep
en kauwgom. Wij stellen het zeer op prijs als u het tussendoortje en de lunch in een doosje doet,
voorzien van de naam van uw kind.
Fruitdagen en traktaties
We hebben als school afgesproken dat we op woensdag en donderdag voor het tussendoortje allemaal
fruit of groente eten, niet iets anders. Dit noemen we ook wel onze ‘fruitdagen’. Ook vragen wij u bij het
trakteren voor de verjaardag te kiezen voor een kleine en gezonde traktatie.
Continurooster en bijdrage overblijf (TSO - tussen schoolse opvang)
Onze school heeft een continurooster. Alle kinderen zijn tussen de middag op school en eten hun lunch
op in hun eigen klas bij hun leerkracht. Daarvoor of daarna gaan de leerlingen buiten spelen. De
begeleiding van het buiten spelen is in handen van vier overblijfmedewerkers per locatie. Zij houden
toezicht op het schoolplein. De leerkrachten hebben dan pauze. De overblijfkrachten ontvangen
daarvoor een vrijwilligersvergoeding.
Om de opvang tussen de middag goed en veilig te laten verlopen moeten alle overblijfkrachten
geschoold zijn en blijven. Om de overblijf kwalitatief goed te kunnen organiseren en om
buitenspeelmateriaal aan te schaffen, aan te vullen en te vervangen vragen wij u een vergoeding van
€50,00 per schooljaar per leerling.
Overblijfhulp
Regelmatig kunnen we nieuwe overblijfmedewerkers gebruiken, dus elk jaar hopen we weer nieuwe
aanmeldingen te krijgen van mensen die vast willen helpen bij de overblijf of als invalkracht willen
fungeren. Hiervoor krijgt u een vrijwilligersvergoeding tot een maximum van €1800,- per jaar. Bent u of is
iemand uit uw omgeving hierin geïnteresseerd, dan kunt u zich aanmelden per e-mail bij de adjunctdirecteur op e-mail adres: joyce@obsgroenehoek.nl.
Leerplicht
In Nederland geldt de leerplicht. Dit vanuit het belang dat wordt gehecht aan het continue proces van
naar school gaan voor kinderen. Uw kind is bij ons op school van harte welkom vanaf de vierde
verjaardag, met een wenperiode daaraan voorafgaand. De leerplicht gaat in als kinderen vijf jaar
geworden zijn. Het kan zijn dat voor een jong kind een volledige schoolweek in het begin nog te veel is,
dan kunnen hierin aanpassingen gedaan worden in overleg met de groepsleerkracht. Voor kinderen van
vijf jaar en ouder is dit aan regels gebonden. Overlegt u hierover altijd met de school.
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Extra vrij / verlof
Buiten de schoolvakanties kan uw kind in speciale gevallen vrij
krijgen. Hiervoor gelden de regels van de leerplichtwet. In geval van
bijzondere familieomstandigheden, zoals een huwelijk, ernstige
ziekte of overlijden en voor het vervullen van bepaalde
godsdienstplichten, kunt u bij de directeur vrij vragen. U dient dat
minimaal twee dagen van tevoren te doen door het invullen van een
verlofformulier via de knop ‘verlof aanvragen’ in Social Schools.
Motiveer uw aanvraag altijd en/of zorg voor documentatie om uw
aanvraag te ondersteunen. Zonder motivatie of documentatie wordt
geen verlof verleend. Een verlofaanvraag voor extra vakantie buiten
de schoolvakanties wordt altijd doorgestuurd naar de
leerplichtambtenaar. Zie voor meer informatie:
https://www.lansingerland.nl/direct-regelen/onderwijs-taal-en-gedrag/begeleiding/leer-enkwalificatieplicht. Indien de leerling ongeoorloofd afwezig is, wordt dit aan de leerplichtambtenaar
gemeld en zal een officiële waarschuwing worden gegeven of proces-verbaal worden opgemaakt.
Oud papier
Een keer in de maand wordt oud papier opgehaald. Oud papier wordt opgehaald in containers met een
blauwe deksel. Deze containers worden op dezelfde plekken als de normale vuilcontainers aangeboden.
Ouders van de drie scholen aan de Stampioendreef halen het papier op en de opbrengst is voor de
scholen. Regelmatig zijn ouders van onze school aan de beurt om het papier op te halen. Er wordt
gewerkt in wisseldiensten. Oud papier wordt altijd op de tweede donderdag van elke maand opgehaald.
De ouderraad ontvangt een deel van de opbrengst van de inzameling. Indien u een keer wilt helpen met
het ophalen, kunt u contact opnemen met de ouderraad (or@obsgroenehoek.nl). Bij voorbaat dank!
Vragen?
Bij de start van het schooljaar nodigen wij u en uw kind in de eerste maand uit voor de startgesprekken.
Tijdens deze gesprekken kan uw kind iets over zichzelf vertellen en bent u in de gelegenheid de
leerkracht te vertellen over uw kind en nader kennis te maken. Tevens is er in de eerste schoolperiode
een kijkavond, waarbij uw kind u rond zal leiden in de nieuwe groep en u alles zal vertellen over het
nieuwe leerjaar.
Heeft u nog vragen n.a.v. deze bijlage? Over de ontwikkeling van uw kind op school? Over andere
schoolzaken? De leerkracht van uw kind is altijd uw eerste aanspreekpunt. U kunt altijd een afspraak
maken met de leerkracht. Gebruikt u hiervoor Social Schools of loop na schooltijd even bij ons binnen.
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