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Vanuit Directie 

Vanuit directie  

De eerst 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 iedereen 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  

Binnenkort zijn er weer twee momenten waarop u als ouder van harte welkom bent in de klas van 

uw kind(eren).   

Vrijdag 16 september is er kijkochtend in alle groepen. Aan de Stampioendreef is dit van 08.30 tot 

09.00 uur en aan de Groeneweg van 08.45 tot 09.15 uur. U bent als ouder van harte welkom in de 

klas het eerste half uur. U zult samen met uw kind een les volgen of een activiteit meedoen. Zien wij 

u gezellig in de klas?   

Donderdag 6 oktober is er kijkavond in alle groepen. Uw kind mag u een rondleiding geven in de klas. 

Er wordt tentoongesteld wat de leerlingen doen/leren. De kijkavond is van 17.30 uur tot 19.00 uur 

op beide locaties. U kunt als ouder in deze anderhalf uur met uw kind binnenlopen op een tijd die 

voor u uitkomt. Na afloop van de kijkavond ontvangt u van de leerkracht(en) van uw kind tevens nog 

een brief met alle groepsinformatie over het huidige schooljaar.   

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.   

https://scholengroepholland.sharepoint.com/:b:/t/groenehoek/EQW2EWWnunVLoUPRD7SeHasB1y0TEYfFtuffvCrtfjUh-w?e=Iv73l1
https://scholengroepholland.sharepoint.com/:b:/t/groenehoek/EaZzq5wRkFpOnXznnMCuXQ0B7S6Q8xgmiAM7OexUZ3rAwA?e=svxxAH


Studiedag woensdag 21 september  

Woensdag 21 september a.s. is de school gesloten, de leerlingen zijn dan vrij. Het schoolteam heeft 

deze dag een studiedag. Wij werken in de ochtend aan onze jaardoelen voor het vakgebied 

‘begrijpend luisteren en begrijpend lezen’ en in de middag gaan we onder leiding van een externe 

aan de slag met ‘waardevol benutten van roostertijd'.  

Vanuit IB 

 

1 - Margo Voskamp 

 

Eén platform voor gratis cursussen over opvoeden, opgroeien en gezondheid   

Eerste hapjes, schermtijd, puberteit… soms kan je wel een beetje hulp of advies gebruiken of wil je 

je ervaringen delen met anderen. Bezoek dan ons cursusplatform. Daarop vind je een 

overzichtelijk aanbod van webinars, themabijeenkomsten en cursussen. Over gezondheid, 

opvoeding en opgroeien. Met één muisklik vind je de juiste cursus. En nog gratis ook!  

Liep jij ook wel eens vast in de grote hoeveelheid aanbieders en cursussen in de regio Rotterdam-

Rijnmond? Dankzij ons vernieuwde cursusplatform hoeft dat niet meer. Op cjgrijnmond.nl/cursus 

vind je razendsnel de cursus die bij jou of je kind past. Het cursusplatform is er voor (aanstaande) 

ouders en verzorgers, kinderen en jongeren. Een deel van de cursussen, themabijeenkomsten en 

webinars over opvoeden, opgroeien en gezondheid organiseren we zelf, de rest bieden onze 

samenwerkingspartners aan.   

Je staat er niet alleen voor  

Natuurlijk zijn er de vaste consulten op verschillende leeftijden en onze inloopspreekuren. Maar 

soms wil je wat meer weten over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld als ruggensteun of 

geruststelling. Een cursus of themabijeenkomst kan dan helpen. Of je nu informatie of tips wilt, of 



ervaringen wilt delen met andere ouders: wij zijn er voor elk kind en elk gezin. Je staat er niet alleen 

voor. 

Op locatie én online  

De cursussen en themabijeenkomsten vinden niet alleen op locatie plaats; ons online aanbod van 

webinars en cursussen groeit. Je hoeft er dus niet meer je huis voor uit en kan ze lekker volgen 

vanuit je luie stoel. En ze zijn gratis, net als de cursussen en themabijeenkomsten die op locatie 

worden georganiseerd. Er zijn webinars bijvoorbeeld over mediaopvoeding (voor peuters, 

basisschoolkinderen én pubers), starten met oefenhapjes en praten met je kind.  

Heb je je ingeschreven, maar kun je de webinar toch niet bijwonen? Dan kun je ‘m altijd later nog 

terugkijken!  

 

De jeugdverpleegkundige op school  

Aan iedere school is een jeugdverpleegkundige verbonden, waar je ook jouw vragen aan kan stellen. 

Bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst. Geen vraag is ons te gek!  

• Voor De Groenehoek is dit Margo Voskamp  

• Telefoonnummer: 088 - 20 10 000 of 06 - 29179516  

• E-mail: m.voskamp@cjgrijnmond.nl  

Geen vraag is ons te gek  

CJG Rijnmond is dé plek waar (aanstaande) ouders, verzorgers, kinderen en jongeren terechtkunnen 

met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Vanaf de zwangerschap totdat je kind 18 jaar 

is, 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. Naast jeugdverpleegkundigen werken 

er ook jeugdartsen, (dokters) assistenten, (ortho)pedagogen en andere deskundigen om gezond en 

veilig opgroeien mogelijk te maken. Ga voor meer informatie over het CJG of opvoedinformatie naar 

cjgrijnmond.nl.  

Diversen 

 

2 - Joke van der Linden 

Even voorstellen: 

Joke van der Linden:  

https://centrumvoorjeugdengezin.nl/cursus?locatie=lansingerland?utm_source=cjglansingerland&utm_medium=email
https://www.cjgrijnmond.nl/


Mijn naam is Joke van der Linden en ik ben 54 jaar.  

Dit jaar sta ik op maandag en dinsdag in groep 5b samen met Nicole de Gruijter.  

Mijn werk ben ik begonnen in het speciaal onderwijs. Na 10 jaar heb ik de overstap gemaakt naar 

het basisonderwijs. Toen ik dat in mijn vingers had, ging ik me ook bezighouden met de 

managementzaken en coaching. Nu werk ik alweer 5 1/2 jaar als trainer-coach en val in op 

basisscholen.  

De Groenehoek is me niet onbekend, ik heb er van 2002-2004 met plezier als vaste leerkracht 

gewerkt. De afgelopen jaren heb ik in diverse groepen ingevallen en Rots & Watertrainingen mogen 

geven.  

 

3 - Nicole de Gruijter 

Nicole de Gruijter: 

Mijn naam is Nicole de Gruijter, dit schooljaar zal ik als zij-instromer voor de klas staan in groep 5b. 

Sommige ouders en leerlingen kennen mij wellicht nog vanuit de zwangerschapsvervanging van Juf 

Louise bij de Plusklas.   

Voordat ik de overstap naar het onderwijs maakte, ben ik werkzaam geweest binnen mijn eigen 

opvoed- en kindercoachingspraktijk en de jeugdhulpverlening.   

Ik werk al ruim 20 jaar met kinderen en krijg energie als ik bij kan dragen aan een stukje groei in hun 

ontwikkeling. Daarnaast vind ik het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen in een veilige en 

positieve omgeving, zodat zij zelfvertrouwen ontwikkelen. Deze intenties zal ik ook zeker in het 

onderwijs kwijt kunnen.  

 Met vriendelijke groet,  

Juf Nicole  

Plusklas  

Op de Groenehoek hebben we ook dit schooljaar weer Plusklassen voor de leerlingen van groep 3 

tot en met 8. Er is daarnaast een plusaanbod buiten de groep voor de leerlingen uit groep 1 en 2 en 



een Ontdekclub voor leerlingen van groep 5 tot en met 8. Deze laatste start na de herfstvakantie. 

Het plusaanbod voor de kleuters en de plusklassen zullen in week 37 weer van start gaan.  

 

Waarom een plusklas?  

De intentie van het plusklasonderwijs is tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van (mogelijk) 

(hoog)begaafde leerlingen. Het aanbod in de Plusklas werkt preventief, waarbij getracht wordt te 

voorkomen dat leerlingen gaan vastlopen in de toekomst. Wanneer uit signalen (van ouders, leerling, 

leerkrachten) en observaties blijkt dat een leerling onvoldoende profiteert van het basisaanbod 

binnen de groep wordt in de eerste plaats verrijking in de eigen groep aangeboden. Sommige 

leerlingen hebben hier niet voldoende aan, voor hen is een (tijdelijk) plusklasaanbod noodzakelijk. 

De noodzaak om een leerling in de plusklas te plaatsen wordt intern besproken met de betrokken 

leerkrachten, de intern begeleider (Birgitte Loorbach) en de talentbegeleider (Louise Don).   

Uiteraard bent u als ouder samen met uw zoon/dochter ook onderdeel van dit proces. De 

ontwikkeling van kinderen speelt zich immers ook thuis af. Sommige kinderen passen zich in de 

schoolsituatie dermate aan dat signalen van mogelijke (hoog)begaafdheid minder tot niet opvallen. 

De samenwerking tussen ouders en leerkrachten is daarom van groot belang. Bespreek tijdig uw 

zorgen en vragen met de groepsleerkracht(en) van uw kind. Dit kan tijdens de reguliere 

gespreksmomenten of tijdens een aparte afspraak.   

Geplande brandoefening  

Donderdag 15 september staat er op beide locaties een brandoefening gepland. Deze oefening 

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. Het is een geplande oefening, 

waarvan zowel het personeel als de leerlingen op de hoogte zijn.   

Jubileum 



 

Donderdag 22 september en vrijdag 23 september viert de Groenehoek zijn 25- jarig bestaan! Deze 

mooie gebeurtenis gaan we met de leerlingen en u vieren. De donderdag staat in het teken van 

‘circus op school’. Na het zien van een openingsvoorstelling zullen alle groepen aan de slag gaan met 

het oefenen van een circusact. Na de repetities van de circusacts schitteren de leerlingen in hun 

eigen circusvoorstelling in een heuse circuspiste. Deze circusvoorstelling is donderdag 22 september 

van 13.00 tot 14.30 en u bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Op de 

Stampioendreef is de voorstelling op het grote plein. Op de Groeneweg zal de voorstelling 

plaatsvinden op de parkeerplaats. Aansluitend zal het nieuwe logo van de Groenehoek 

gepresenteerd worden met een drankje tijdens een samenzijn tot 15.30. De vrijdag zal een 

aangepast rooster hebben, waarin de leerlingen o.a. een spellencircuit zullen doorlopen. De 

schooltijden op de vrijdag zijn ongewijzigd.  

Week tegen pesten  

26 september 2022 t/m 30 september 2022 

In week 39 besteden we op school extra aandacht aan pesten en gepest worden. In die week is het 

namelijk ‘de week tegen pesten’.  

 

Het thema van dit jaar is:   

‘Grapje, moet toch kunnen?’  

Door middel van verhalen, activiteiten en oefeningen laten we de leerlingen inzien wanneer iets 

pesten is en wat  de gevolgen hiervan kunnen zijn.  Uiteraard kunt u thuis ook aandacht besteden 



aan dit onderwerp, onderstaand kunt u twee linkjes vinden, deze filmpjes kunnen ervoor zorgen dat 

er een gesprek ontstaat over pesten.  

Geschikt voor alle groepen:  

https://www.youtube.com/watch?v=FlcgCT8w2ck   

Geschikt voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8):  

https://www.youtube.com/watch?v=TDBoSmTS4Js   

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

De Kinderboekenweek die dit jaar plaatsvindt van 5 tot en met 16 oktober 2022 is   

Gi-ga-groen! In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of vliegeren 

op het strand, een hut bouwen of picknicken in het park, of vogels spotten en een moestuintje 

maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te 

doen.   

Er zijn heel veel boeken die kinderen (èn volwassenen!) helpen een echte natuurheld te worden. Ga 

mee op avontuur om al het moois van de natuur te zien! Leer over bijzondere dierenweetjes in 

informatieve boeken, dompel je onder in spannende verhalen over woeste buitenavonturen of 

verwonder je over prachtige natuurillustraties in prentenboeken. Kom daarna mee naar buiten.   

Ook dit jaar is er door Kinderen voor kinderen weer een lied gemaakt voor de Kinderboekenweek. 

Naast alle leuke activiteiten die in de klas worden georganiseerd is er dit jaar ook weer een 

boekenruilkraam op school. Zo kan ieder kind een reeds gelezen boek ruilen voor een ‘nieuw’ boek.   

De spelregels:   

Wilt u uw kind uiterlijk vrijdag 30 september een boek mee naar school laten nemen. De boeken 

kunnen worden ingeleverd bij de leerkracht van uw kind. Het gaat om één of twee boek(en) waar uw 

kind op uitgekeken is, maar waar een ander kind heel blij van zou worden! Netjes, maar dus niet per 

se nieuw. 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 thema Gi-ga-groen!  

https://www.youtube.com/watch?v=FlcgCT8w2ck
https://www.youtube.com/watch?v=TDBoSmTS4Js


Met vriendelijke groeten,   

Werkgroep Kinderboekenweek  

Denkt u nog even aan: 

 

• Donderdag 15 september - Geplande brandoefening 

• Vrijdag 16 september - Kijkochtend in de klas 

• Woensdag 21 september - Studiedag (kinderen zijn vrij) 

• Donderdag 22 en vrijdag 23 september - Jubileumfeest 

• Maandag 26 september - Start 'week tegen het pesten' 

• Woensdag 5 oktober - Start 'Kinderboekenweek' 

• Donderdag 6 oktober - Kijkavond 

Contact opnemen 

OBS Groenehoek 

Stampioendreef 7                                            Groeneweg 129 

2661 SR Bergschenhoek                                 2661 KV Bergschenhoek 

010-5211242                                                    010-5225459 

directie@obsgroenehoek.nl 

www.obsgroenehoek.nl. 

https://www.obsgroenehoek.nl./


 

De volgende Nieuwsflits verschijnt op vrijdag 7 oktober. 
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