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Vanuit Directie 

Hatsjoe!  

 De herfst is langzaamaan weer begonnen. De eerste blaadjes vallen van de bomen en in 

onderwijsland betekent dit helaas ook dat de eerste snottebellen tevoorschijn komen... Kortom, veel 

kinderen worden in deze periode verkouden. We krijgen dan ook regelmatig de vraag of een kind 

met verkoudheidsklachten wel of niet naar school mag komen. Wij delen in deze Nieuwsflits de 



beslisboom met u, waarin u volgens een schema kunt bepalen of uw kind wel/niet naar school mag: 

Beslisboom oktober 2022  

 Het advies geldt nog steeds dat leerlingen met verkoudheidsklachten thuis blijven en een corona-

zelftest doen. Indien de test negatief is, mag uw kind weer naar school. Indien u testen nodig heeft 

kunt u deze op school van ons krijgen. De testen worden in de bovenbouwgroepen regelmatig 

uitgedeeld door de leerkrachten. Ook voor jongere leerlingen kunt u testen vragen aan de 

leerkracht.    

 

Nieuw schoolplein  

 Vorig schooljaar hebben we u laten weten met de gemeente en de buurscholen in overleg te zijn 

over het vergroenen van de schoolpleinen aan de Stampioendreef. We zijn inmiddels al in een 

vergevorderd stadium met betrekking tot het uitwerken van de plannen. We zijn hierin als drie 

scholen samen opgetrokken en hebben een procesbegeleider aangesteld, die samen met ons en de 

gemeente de plannen realiseert. Het belooft een mooi schoolplein te worden, met nieuwe 

(natuurlijk ogende) speeltoestellen, veel ruimte voor bomen en struiken (groen) en een mooiere 

natuurlijke speelondergrond. Binnenkort zitten we weer met elkaar rond de tafel om de nieuwe 

schetsen te bespreken en we hopen eind 2022, begin 2023 te kunnen starten met de aanleg.   

 Herfstvakantie  

 De school is gesloten van maandag 24 oktober t/m maandag 31 oktober i.v.m. de herfstvakantie en 

een studiedag voor de leerkrachten. Tijdens de studiedag van maandag 31 oktober gaat ons team in 

de ochtend aan de slag met een cursus ‘classroom English’, onder leiding van een externe, waarbij 

we nieuwe input krijgen voor onze Engelse lessen. In de middag gaan we aan de slag met onze 

daltonontwikkeling onder leiding van de daltonwerkgroep en een externe trainer.     

 

Babynieuws!  

Op zondag 2 oktober is de prachtige dochter van juf Shirley en haar man Benjamin geboren! Het 

mooie meisje heet Jasmijn Yara en moeder en dochter maken het goed. Ze zijn inmiddels thuis 

heerlijk aan het knuffelen en genieten als gezin. Is het geen plaatje?! Van harte gefeliciteerd juf 

Shirley, Benjamin en grote zus Norah!  

https://scholengroepholland.sharepoint.com/:b:/t/groenehoek/ETGFsOtOQktCt3UZ7ANnXS0BxLOlq9wCWQlMyWqDzXqOhQ?e=Xdt6Ad


 

1 - Jasmijn 

Vanuit IB 

 

Ik ben Mariska Stoll en sinds januari 2020 ben ik hier op school als Jeugdcoach op School (JOS). Ik 

ben er voor iedereen die vragen heeft op het gebied van opgroeien & opvoeden. Ouders, leerlingen 

en leerkrachten kunnen bij mij langs komen als er ondersteuning nodig is.  

 Ik ben op vaste momenten aanwezig op school en iedereen kan bij mij binnen lopen voor advies. 

Het is soms best moeilijk om de juiste hulp te vinden als er problemen zijn bij kinderen en/of binnen 

het gezin. Ik hoop dat iedereen die vragen of twijfels heeft, gewoon even langs loopt en dat hierdoor 

de stap om hulp te vragen wat makkelijker wordt.  

De JOS: Schoolmaatschappelijk werk én jeugd- en gezinscoach in één  

Als JOS leg ik de verbinding tussen school en ouders en waar nodig met de jeugdhulpverlening. Ik 

bied de hulp aan op school of thuis. Ik heb de mogelijkheid om lichte tot intensieve trajecten in te 



zetten en mijn hulp duurt maximaal 6 maanden. Dit varieert van een aantal gesprekken op school tot 

ondersteuning in de thuissituatie. Als er intensievere hulp nodig is, schakel ik in overleg met ouders 

Team Jeugd in van de gemeente. Op elke school is er een team dat zich bezig houdt met 

zorgondersteuning. De jeugdcoach sluit daarbij aan zowel als onderdeel vanuit school als vanuit het 

Team Jeugd van de gemeente Lansingerland.  

Heeft u vragen?   

Ik ben op woensdagochtend aanwezig op school en zal de locaties met elkaar afwisselen.   

Ook ben ik bereikbaar per e-mail via m.stoll@schoolformaat.nl of via het telefoonnummer 06 117 

110 79.  

 Daarnaast heb ik ruimte om bij u thuis te komen wanneer er een hulpvraag is rondom de opvoeding 

en ontwikkeling van uw zoon of dochter. In dit geval kunt u ook contact opnemen via bovenstaande 

gegevens.   

Week van de opvoeding  

Van 3 t/m 9 oktober is de week van de opvoeding. Deze week draait het om het uitwisselen van 

kennis met, voor en door ouders, opvoeders en professionals. Door kennis en ervaringen te delen 

helpen we elkaar verder, en daarom is het thema van de Week van de Opvoeding voor dit jaar: 

Samen delen, samen weten.  

De komende periode biedt Jeugdformaat gratis workshops aan die passen bij dit thema.   

 

Wanneer u interesse heeft in een workshop dan kunt u meer informatie vinden, of u aanmelden, via 

de website: www.jeugdformaatacademie.nl/week-van-de-opvoeding  

Diversen 

BHV  

Op donderdag 15 september was er op beide locaties een geplande brandoefening. De leerlingen en 

leerkrachten stonden na het ontruimingssignaal snel in de rij en de school was vlug en goed 

http://www.jeugdformaatacademie.nl/week-van-de-opvoeding


ontruimd. Iedereen kwam veilig buiten! We kunnen terugkijken op een succesvolle oefening. Later in 

het schooljaar zal er een onaangekondigde brandoefening plaatsvinden.   

Op woensdag 12 oktober zullen enkele teamleden de herhalingscursus BHV volgen. Van tevoren 

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

woensdagmiddag volgt een praktijkmiddag waar zij oefenen met het evacueren van de school, het 

verlenen van hulp bij ongelukken en reanimeren met behulp van de AED.   

Cultuuronderwijs 

Beste ouders,  

Dit schooljaar ben ik enthousiast gestart met de creatieve lessen! Ik stel mij nog even aan u voor. 

Ireen Veldman, 56 jaar jong, sinds april (dit jaar) woon ik in Capelle aan den IJssel. Vijfentwintig jaar 

ervaring in het speciaal onderwijs en na de opleiding voor Cultuur coördinator (2009) wist ik het 

helemaal zeker; creatief met leerlingen aan de slag, dat wil ik gaan doen. Ik heb een eigen 

Cultuurschuur opgezet waar leerlingen hun eigen talenten konden ontdekken, ervaringen hebben 

opgedaan, en verschillende technieken en vaardigheden leerden.  

Nu ga ik lekker aan de slag met de leerlingen van de Groenehoek. Op de locatie Groeneweg geef ik 

op de maandag les in de Cultuurfabriek en op de donderdag en vrijdag in een lokaal van de 

Willibrord op de Stampioendreef. We zijn van start gegaan met het thema sprookjes. Naar 

aanleiding van een stukje te hebben voorgelezen van een sprookje ging iedereen aan de slag. Hoe 

zou het er uit zien, welk sprookje is het? Een andere les ging over de omgeving, waar spelen 

sprookjes zich vaak af?  

We hebben ons eigen spel of memorie mogen maken en gingen aan het werk met ijzerdraad, cd’s en 

kralen. Wat kan je er allemaal mee. Hoe moet je het buigen, sterker maken en knippen. Het 

resultaat mag er zijn!  

Ik wil graag een oproep doen voor verschillende materialen:  

Heeft u thuis oude sieraden, kralen of knopen? Oude badkamertegels wit of gekleurd? Kokers, 

eierdozen, lintjes, kleine stukjes hout of schelpen? Oude grote overhemden met lange mouwen? Ik 

kan het goed gebruiken. U mag het inleveren op beide locaties!  

Alvast enorm bedankt!  

Ireen Veldman  

  

Kijkkunst  

Ook dit jaar is er voor alle leerlingen weer een voorstelling of gastles, geregeld vanuit KijkKunst. 

De groepen 1 en 2 zijn naar "De vrouw en het jongetje" geweest: Een voorstelling over bang zijn 

voor iets dat je niet kent. Over kinderen en oude mensen. En over vriendschap die ontstaat als je 

niet meer bang bent. Door Eric Borrias, verhalenverteller. Het was een groot succes. 

De groepen 3 en 4 hebben een gastles met behulp van de kunstwerken van Susan Drummen. Deze 

kunstwerken sluiten goed aan bij de interesse van jonge kinderen. Jonge kinderen spelen graag met 

steentjes, takjes, schelpen, blaadjes. Dit project nodigt hen uit om patronen te maken en ordening 

aan te brengen in losse spulletjes. 



De groepen 5 en 6 gaan naar de voorstelling: Straks komt er niemand op m’n feestje. Dit is een 

voorstelling die bestaat uit kleinkunstliedjes. Jasper Smit zingt liedjes over allerlei onderwerpen die 

dicht bij de belevingswereld van de kinderen staan. De voorstelling gaat ook over hoe je liedjes kan 

schrijven. De kinderen worden uitgedaagd mee te denken over teksten. Het publiek wordt daardoor 

al snel zelf onderdeel van het concert.  

De groepen 7 en 8 gaan kijken naar De zaak Vlaskamp. Deze voorstelling gaat over oordelen en hoe 

we tot ons oordeel komen. De acteurs speculeren samen met de leerlingen over de dader en zijn of 

haar motieven. Ga je af op feiten of een onderbuikgevoel? En zit je er misschien, net als de 

rechercheurs, wel eens helemaal naast? Gespeeld door Gert-Jan Groen en Harro van Lien.  

Week van de Mediawijsheid in de groepen 7  

Ook dit schooljaar doen de groepen 7 mee aan ‘De Week van de Mediawijsheid’. Dit jaar staat deze 

week in het teken van: ‘Like en Cancel’ en gaat het hierbij over het stimuleren van sociaal gedrag 

online.   

Tijdens deze week spelen de leerlingen de MediaMasters Game. MediaMasters is een spannende 

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

leerlingen een basiskennis op over mediawijsheid, terwijl spelenderwijs ook taalvaardigheid en 

rekenvaardigheden aan de orde komen. We gaan aan de slag met onderwerpen als WhatsApp, 

privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws.  

 

 

Herfstwandeling groep 1 t/m 4  

 

Vrijdagochtend 21 oktober gaan we met de groepen 1 t/m 4 onder schooltijd een herfstwandeling 

maken. De herfstwandeling zal plaatsvinden in het Lage Bergse Bos. 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.  

Denkt u nog even aan: 

 

Vrijdag 21 oktober: Herfstwandeling groepen 1 t/m 4. 

Maandag 24 - vrijdag 28 oktober: Herfstvakantie. 

Maandag 31 oktober: Studiedag, alle leerlingen vrij/Dias de los Muertos 

Vrijdag 4  - vrijdag 11 november: Week van de Mediawijsheid 

Vrijdag 11 november: Uitnodiging voortgangsgesprekken/Lootjes trekken groep 5 t/m 8. 

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 11 november 2022. 

 

https://www.obsgroenehoek.nl./
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