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Vanuit Directie 

Schoolplein locatie Stampioendreef – doneert u ook?  

Zoals we u eerder hebben laten weten gaan we het schoolplein aan de locatie Stampioendreef in 

samenwerking met de gemeente en de twee buurscholen fors onder handen nemen. Zoals u op de 

foto ziet is ons plein wel toe aan een upgrade. Het wordt een mooi groen schoolplein met nieuwe 

speeltoestellen, bomen en struiken. Er wordt veel meer natuurlijk speelgebied gecreëerd. Het gaat 

prachtig worden! Omdat we met veel partijen (de gemeente, een procesbegeleider, 



speeltoestellenfabrikant etc.) samenwerken is het een tijdrovende klus. Zoals het er nu naar uitziet 

zullen we eind april/begin mei (zoveel mogelijk in de meivakantie) gaan starten met de 

werkzaamheden op het schoolplein. We kunnen niet wachten!  

 

Bomen, struiken en speeltoestellen zijn inmiddels besteld. Echter hebben we met de drie scholen 

nog veel leuke ideeën en wensen om het schoolplein nóg mooier te kunnen maken! Zo zouden we 

o.a. een klimmuur willen realiseren en lijkt het ons leuk om watergeultjes aan te brengen op het 

plein etc. Hiervoor zijn we echter wel afhankelijk van schenkingen van ouders, familieleden, 

buurtbewoners en organisaties. Met de drie scholen zullen we maandag a.s. een gezamenlijke 

crowdfundings-actie op gaan zetten. U kunt tijdens de actieperiode in januari/februari een bedrag 

doneren aan de school via een link. Al het opgehaalde geld zal ten goede komen aan het verfraaien 

van het schoolplein. U ontvangt binnenkort een brief met meer informatie over hoe u een donatie 

kunt doen en de actie kunt ondersteunen. Ook zou het fijn zijn als u de actie op uw sociale media 

wilt delen. Wij hopen met elkaar een mooi bedrag te kunnen ophalen!   

Adviesgesprekken   

Het was een spannende week voor de leerlingen van de groepen 8. Afgelopen week zijn de 

adviesgesprekken geweest en hebben zij hun definitieve advies voor het voortgezet onderwijs 

gekregen! De leerlingen kregen hun advies in een ballon gepresenteerd, super leuk! Nu kunnen de 

leerlingen zich gaan aanmelden bij de middelbare school van hun keuze.    

Vanuit IB 

Zilveren weken   

Na de kerstvakantie zijn we begonnen met de zilveren weken, graag nemen we u mee in de 

betekenis en de invulling hiervan.   

Wat zijn de zilveren weken?  

Zilveren weken is de naam voor de groepsvorming in de periode na de kerstvakantie. Gedurende het 

schooljaar besteed je als leerkracht aandacht aan de groepsvorming en het onderhouden hiervan. 

Maar na een (langere) vakantie is het van belang weer extra focus te leggen op je groep. De 

leerlingen zijn immers een periode los van elkaar in ontwikkeling geweest, en zo kan de 

groepsdynamiek en de groepssfeer ook veranderd zijn.   



We nemen de groep hierbij mee in het heropbouwen van de groep en/of het herinneren aan het 

proces dat zij al achter de rug hebben.   

Door oefeningen en/of activiteiten te herhalen of nieuw in te zetten, werk je direct aan een veilig 

schoolklimaat en een fijne groepssfeer. In de groepen wordt er tijd vrij gemaakt om hier aandacht 

aan te besteden, door dit in te passen in het lesrooster.   

Diversen 

Automatiseren binnen ons rekenonderwijs  

Net als vorig schooljaar is dit schooljaar het automatiseren en memoriseren een speerpunt voor de 

hele school. Onder automatiseren verstaan we het snel kunnen uitrekenen van sommen waarbij in 

het hoofd tussenstappen gemaakt worden. Denk hierbij aan de sommen tot 10, tot 20 en tot 100, 

maar ook aan de tafel- en deelsommen. Memoriseren is het direct kunnen noemen van een 

antwoord op een som, zonder eerst na te hoeven denken of tussenstappen te hoeven maken. Dit 

betreft de sommen tot 10 en 20 en de tafelsommen.  

In de mate van beheersing van het automatiseren en memoriseren zit een opbouw van groep 1 t/m 

8. Waarbij eerst gewerkt wordt aan het automatiseren van een onderdeel om vervolgens over te 

gaan naar het memoriseren van dit onderdeel, waarbij een onderdeel over meerdere jaargroepen 

kan worden uitgespreid.   

Om een goed beeld te krijgen van de kennis van onze individuele leerlingen, werken we met het 

onlineprogramma Bareka. Dit is een online toets programma, dat een overzicht geeft van de mate 

van beheersing van zowel het automatiseren als het memoriseren, maar ook de mate van 

getalbegrip van individuele leerlingen. Op die manier kunnen we leerlingen gericht laten oefenen 

met de onderdelen waar zij zich nog in kunnen en moeten ontwikkelen.  

Minstens drie keer per week wordt er in de groep aandacht besteed aan het automatiseren. De 

leerkracht kiest hier afwisselende werkvormen voor. Hierbij wordt de keuze gemaakt of er klassikaal 

geoefend wordt of juist in groepjes of individueel. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van 

werkbladen, online oefenmateriaal of een grote verscheidenheid aan spelletjes die vorig schooljaar 

zijn aangeschaft.  



 



Denkt u nog even aan: 

 

Vrijdag 10 februari - Uitnodiging rapportgesprekken 

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 10 februari 2023. 

 

https://www.obsgroenehoek.nl./
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