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Vanuit Directie 

Voortgangsgesprekken  

Contact met ouders vinden wij als school enorm belangrijk. Daarom nodigen wij alle ouders in 

november weer uit voor een voortgangsgesprek met de leerkracht(en). We praten dan graag met u 

over het welbevinden van uw kind in de klas. Uiteraard heeft u ook de gelegenheid om vragen te 

stellen. Vandaag (11 november) ontvangt u via de leerkracht(en) van uw kind een uitnodiging via 



Social Schools om uzelf in te schrijven voor een gesprek. U kiest dan zelf een datum en tijdstip uit de 

opengestelde tijdsloten. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 22 en donderdag 24 november. Wij 

hopen u dan weer te ontmoeten.   

 

Kijkochtend  

Naast dat wij graag met u in gesprek blijven bieden wij u ook op meerdere momenten per schooljaar 

de gelegenheid om in de klas van uw kind mee te kijken en/of mee te doen tijdens een les. Iedere 

kijkochtend wordt er door de leerkracht een andere activiteit georganiseerd. Woensdag 16 

november bent u weer van harte welkom in de groep van uw kind(eren). De kijkochtend aan de 

Stampioendreef is van 08:30 tot 09:00 uur en aan de Groeneweg van 08:45 tot 09:15 uur. Wij hopen 

u dan te zien!  

Diversen 

Sinterklaas 

 

Gezocht: overblijfouders  

Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders die ons fijne overblijfteam kunnen versterken. Als 

overblijfkracht draai je samen met drie andere ouders de buitenpauze van 11:45 uur tot 13:15 uur. 



Je ontvangt hiervoor een vaste vrijwilligersvergoeding van €12,50,- per pauzedienst. We zoeken 

zowel ouders die op vaste dagen kunnen werken als invallers. Ook als je bijvoorbeeld om de week 

een vaste dag beschikbaar bent is dit mogelijk. We zoeken ouders voor de Stampioendreef en de 

Groeneweg. Kunt u ons helpen? Dan horen wij het graag! Interesse om ons pauzeteam te komen 

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

adres: joyce@obsgroenehoek.nl of bel ons (010-5211242 / 010-5225459). Joyce Fourie kan 

eventuele vragen beantwoorden.  

 

Engels 

Op de afgelopen studiedag is er in de ochtend aandacht geweest voor Engels. Onder leiding van 

Paulien Lammers hebben alle collega's gewerkt aan hun eigen woordenschat en hebben we ideeën 

opgedaan voor spelletjes en opdrachten in de klas. Er werd vrijwel de hele ochtend Engels 

gesproken en ons Engels onderwijs heeft weer een boost gehad.  

In de komende weken is er zeker in de onderbouw soms wat minder ruimte voor Engels, aangezien 

dat wat lastig samengaat met het feest van Sinterklaas. Gelukkig is de kerstperiode uitermate 

geschikt om onze Engelse kunsten te vertonen. Bring on the festivities!   

Burgerschap 

Door het jaar heen zijn er verschillende feestdagen die bij diverse religies of landen worden gevierd. 

Aan het begin van het jaar kiezen de verschillende groepen welke feestdag zij gaan onderzoeken en 

presenteren zij dit op het bord van burgerschap. Hier ziet u het bord van groep 7B, over Dia de Los 

Muertos. De volgende feestdag is Thanksgiving en deze wordt door groep 8A onderzocht.  

mailto:joyce@obsgroenehoek.nl


 

CJG  

De herfst heeft zijn intrede gedaan, we maken ons op voor meer druilerige herfstdagen en hopelijk 

een niet al te strenge winter. Bij veel gezinnen levert de energiecrisis stress en spanningen op en nu 

al horen we verhalen over meer kinderen die zonder ontbijt en lunch op school komen. We moeten 

er met elkaar voor zorgen dat we die gezinnen zien en horen. Dan wordt het misschien toch een 

warme winter.   

Steun en verbinding helpt gezinnen in armoede   

Het is niet alleen het niet hebben van geld, het niet hebben van contacten is zeker voor gezinnen die 

leven in armoede een stress factor. Dit heeft invloed op de keuzes die zij maken en op het 

toekomstperspectief van hun kinderen. Door in te zetten op beschermende factoren, kunnen 

professionals helpen de gevolgen van armoede in gezinnen te verzachten. Zo is bekend dat het 

sociale netwerk van gezinnen, het stimulerende en ondersteunende gezinsklimaat, en het kunnen 

meedoen aan activiteiten belangrijke factoren zijn. En daar ligt voor ons alle een opdracht tot 

samenwerken en delen van informatie. Lees het artikel en zie hoe groepsbijeenkomsten, clubjes, 

feestjes en training bijdrage aan het verminderen van stress.    

Scheidingspunt Lansingerland  

Ouders die uit elkaar gaan of al gescheiden zijn én hun kinderen, kunnen terecht bij het 

scheidingpunt Lansingerland. Het scheidingspunt draagt bij aan het voorkomen van conflicten 

rondom scheidingen waarvan kinderen vaak de dupe worden. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met het scheidingspunt Kwadraad.   

Houd me vast training  

Speciale aandacht willen we geven aan de Houd me vast training van Kwadraad. De cursus Houd me 

vast is een training om je (partner)relatie te verbeteren. Je vermindert ruzies en krijgt meer begrip 

voor elkaar. Door het volgen van de cursus ontstaat bij de meeste deelnemers een diepere 

emotionele verbinding met elkaar. Je leert anders te kijken naar patronen in je relatie, negatieve 

https://www.nji.nl/armoede/pedagogische-sociale-en-mentale-ondersteuning-van-gezinnen-in-armoede?utm_medium=email#deelnemen-aan-activiteiten
https://www.scheidingspuntlansingerland.nl/
https://www.scheidingspuntlansingerland.nl/contact/
https://www.scheidingspuntlansingerland.nl/contact/


patronen te stoppen en de onderliggende emoties en behoeftes te herkennen. Hiermee breng je 

meer liefde in je relatie, een cadeau voor elkaar en je kinderen!  

Voor meer informatie neem contact op met AMW Kwadraad: 088 900 4000 Wij zijn telefonisch 

iedere werkdag bereikbaar van 09.00-17.00 uur voor informatie en het maken van afspraken.   

Online buddyprogramma voor kinderen in echtscheidingssituaties   

Bij Vila Pinedo is een online buddyprogramma voor kinderen in echtscheidingssituaties. Als ouders 

bijna uit elkaar gaan, net uit elkaar zijn of al een tijdje gescheiden zijn, hebben kinderen misschien 

behoefte om hierover te praten. Bij Villa Pinedo koppelen ze een Buddy aan het kind voor een 

luisterend oor, advies en antwoord op vragen via de Buddy App. Een Buddy is een jongere met 

gescheiden ouders, die een training heeft gevolgd om Buddy te worden. Met een Online-buddy 

kunnen kinderen hun ervaringen over de scheiding uitwisselen.  

Denkt u nog even aan: 

 

Woensdag 16 november: kijkochtend. 

Dinsdag 22 en donderdag 24 november: voortgangsgesprekken. 

Dinsdag 29 november: kinderen zetten schoen op school. 

Contact opnemen 

OBS Groenehoek 

Stampioendreef 7                                            Groeneweg 129 

2661 SR Bergschenhoek                                  2661 KV Bergschenhoek 

010-5211242                                                     010-5225459 

https://www.kwadraad.nl/waar-vind-ik-kwadraad/lansingerland/
https://www.villapinedo.nl/informatie-over-buddy/


directie@obsgroenehoek.nl 

www.obsgroenehoek.nl. 

 

De volgende Nieuwsflits verschijnt op vrijdag 2 december. 

 

https://www.obsgroenehoek.nl./
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