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Vrijdag 10 februari 2023 
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Vanuit Directie 

Rapportgesprekken 

Binnenkort ontvangt uw kind zijn/haar eerste rapport van dit leerjaar. De leerkrachten gaan hierover 

graag met u in gesprek in week 8. De oudergesprekken vinden op school plaats. U ontvangt via de 

leerkrachten meer informatie over het inschrijven voor de gesprekken via Social Schools.   



Studiedag  

Vrijdag 24 februari is er een studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen zijn deze dag vrij, de 

voorjaarsvakantie start dan voor de kinderen. De leerkrachten gaan deze dag onder begeleiding van 

de rekenwerkgroep aan de slag met het vakgebied rekenen. Daarnaast komt er een externe partij 

met ons werken aan het onderwerp gespreksvoering. Het belooft een zinvolle en leerzame dag te 

worden.   

Gezond trakteren  

Wij willen graag een gezonde school zijn. Dit doen wij door lekker veel te bewegen en door 

leerlingen te stimuleren om gezond te eten (o.a. door het houden van vaste fruitdagen). Ook 

stimuleren we de kinderen om water te drinken. Daarnaast vragen wij u om uw jarige kind een 

gezonde (kleine) traktatie uit te laten delen.   

 

In de corona-tijd werden er alleen nog maar verpakte traktaties uitgedeeld en merkten we helaas 

ook dat de traktaties hierdoor vaak ongezonder werden. Daarnaast zien we dat de hoeveelheid per 

traktatie steeds groter is geworden, wat absoluut niet nodig is. Inmiddels mag er gewoon weer ‘vers’ 

getrakteerd worden. Wij willen u vragen om er zorg voor te dragen dat de traktatie van uw jarige 

kind klein én gezond is.   

Op internet zijn veel leuke ideeën te vinden voor een kleine en gezonde traktatie. Zie hier alvast wat 

inspiratie op de website van het voedingscentrum: 'traktatiegids voedingscentrum'. Wij danken u 

hartelijk voor uw medewerking!  

Hulp voor gedupeerden kinderopvangtoeslag 

Woont u in onze gemeente en bent u gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire van de 

Belastingdienst? Dan is het belangrijk dat u zich aanmeldt bij de Belastingdienst/Toeslagen-herstel. 

Aanvullende hulp 

Heeft u zich al aangemeld bij de Belastingdienst, dan kunt u aanvullende hulp van ons krijgen. 

Hierover hebben we afspraken gemaakt met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft u laten 

weten wanneer u in aanmerking komt voor deze hulp. 

Heeft u dat gehoord, neem dan telefonisch contact met ons op via (010) 800 40 00 of mail naar 

steunpunt@lansingerland.nl. We bekijken samen met u hoe we u verder kunnen helpen. 

Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet? 

https://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Consumenten/Mijn%20kind%20en%20ik/Naar%20school/Traktatieboekje%202019.pdf
https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/
mailto:steunpunt@lansingerland.nl


Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019 en weet u niet waarom? Het is belangrijk 

dat u zich meldt. Neem dan contact op met het Serviceteam gedupeerden kinderopvangtoeslag via: 

• Via de website van de Belastingdienst of 

• telefoon (0800) 235 83 58 (gratis) 

U ontvangt daarna een brief van de Belastingdienst. Het kan wel even duren voordat u bericht 

ontvangt 

Vanuit IB 

Trainingen en webinars door CJG  

 Het CJG wil u graag attenderen op de onderstaande trainingen en Webinars die vanuit het CJG aan 

ouders worden aangeboden. Door te klikken op de blauw gedrukte link, komt u op de betreffende 

pagina waar u meer informatie vindt en zich kunt aanmelden.  

7 februari: Positief opvoeden  

14 maart: Pittige emoties bij kinderen  

20 maart: Mijn Lijf, Jouw Lijf  

21 maart: Webinar: Mediaopvoeding 4-12 jaar  

30 maart: Webinar: Praten met je kind  

17 april:   Opvoedquiz voor ouders met basisschool kinderen  

Bovenstaande trainingen en Webinars worden het hele jaar door aangeboden. Kijk voor meer 

informatie en het totale aanbod op de CJG website  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcjgrijnmond.nl%2Fcursus%2Frotterdam-positief-opvoeden%3FstartDate%3D1675760400%26endDate%3D1675767600%3Futm_source%3Dcjglansingerland%26utm_medium%3Demail&data=05|01|birgitte%40obsgroenehoek.nl|bd5f2393e638487a012d08daffaa77eb|2abae77f02114517b8b00108c5a31e4f|1|0|638103404872134178|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=FJZXlWMvQKGT3tWNRsHCR8lBFvo7AAVoceLrubSAyRo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcjgrijnmond.nl%2Fcursus%2Frotterdam-pittige-emoties-bij-kinderen%3FstartDate%3D1679043600%26endDate%3D1679047200%3Futm_source%3Dcjglansingerland%26utm_medium%3Demail&data=05|01|birgitte%40obsgroenehoek.nl|bd5f2393e638487a012d08daffaa77eb|2abae77f02114517b8b00108c5a31e4f|1|0|638103404872134178|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=UPAk2eXPcJbmZCeUmtoTgoKXNC6alduXmebyf5uZKBw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcjgrijnmond.nl%2Fcursus%2Fmijn-lijf-jouw-lijf%3FstartDate%3D1679302800%26endDate%3D1679308200%3Futm_source%3Dcjglansingerland%26utm_medium%3Demail&data=05|01|birgitte%40obsgroenehoek.nl|bd5f2393e638487a012d08daffaa77eb|2abae77f02114517b8b00108c5a31e4f|1|0|638103404872290415|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=c1KtnBzGHHUUvO%2Fn4iC%2BIe9KDNj1%2BKzcBky1q42rXCs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcjgrijnmond.nl%2Fcursus%2Fwebinar-mediaopvoeding-4-12-jaar%3FstartDate%3D1679425200%26endDate%3D1679428800%3Futm_source%3Dcjglansingerland%26utm_medium%3Demail&data=05|01|birgitte%40obsgroenehoek.nl|bd5f2393e638487a012d08daffaa77eb|2abae77f02114517b8b00108c5a31e4f|1|0|638103404872290415|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=pN%2B5DWPBrOeGPLXeaFcAoOXO3QVd3MtywV2dsSpkc0w%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcjgrijnmond.nl%2Fcursus%2Fwebinar-praten-met-je-kind%3FstartDate%3D1680197400%26endDate%3D1680201000%3Futm_source%3Dcjglansingerland%26utm_medium%3Demail&data=05|01|birgitte%40obsgroenehoek.nl|bd5f2393e638487a012d08daffaa77eb|2abae77f02114517b8b00108c5a31e4f|1|0|638103404872290415|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=1dXJUS%2Btftk%2BH65qKo%2F4J25Epl%2BAogU355jF4oktb8k%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcjgrijnmond.nl%2Fcursus%2Fopvoedquiz-voor-ouders-met-basisschoolkinderen%3FstartDate%3D1681752600%26endDate%3D1681756200%3Futm_source%3Dcjglansingerland%26utm_medium%3Demail&data=05|01|birgitte%40obsgroenehoek.nl|bd5f2393e638487a012d08daffaa77eb|2abae77f02114517b8b00108c5a31e4f|1|0|638103404872290415|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=jP6lTsLRYvyfrq9dX6fteHEWn2gbRLUajxNf9Ap%2FnEA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcjgrijnmond.nl%2Fcursus%3Fthema%3D%26locatie%3Dlansingerland%26page%3D2&data=05|01|birgitte%40obsgroenehoek.nl|bd5f2393e638487a012d08daffaa77eb|2abae77f02114517b8b00108c5a31e4f|1|0|638103404872290415|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=icbPpZldCmNnRTzckhkaa18bX92YqVhZLu%2FJSLECisg%3D&reserved=0


Flyer info ochtend SO Lansingerland 

 

1 - Klik op de afbeelding voor alle informatie. 

IEP nieuws 

In januari en februari zijn in groep 3 t/m 7 de IEP toetsen (Inzicht in Eigen Profiel) afgenomen. In 

groep 8 heeft de afname plaatsgevonden in november 2022. Dit is het tweede schooljaar dat wij de 

IEP toetsen afnemen. 

In het volgende filmpje wordt nog kort uitgelegd wat IEP inhoudt.  

https://www.youtube.com/watch?v=feBgpoFW0aU&ab_channel=BureauICE 

U ontvangt binnenkort het rapport van uw kind. Bij dit rapport ontvangt u de talentenkaart van uw 

kind. Op deze talentenkaart staan de behaalde resultaten. Via deze weg ontvangt u ook leeswijzers 

https://www.youtube.com/watch?v=feBgpoFW0aU&ab_channel=BureauICE


hoe u de talentenkaart kunt lezen. Uiteraard kan de leerkracht toelichting geven tijdens het 

rapportgesprek. 

Voor de groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8 zijn er leeswijzers voor de ouders. Deze leeswijzers vindt u hier.  

Even voorstellen 

Hoi! Ik ben Carola Bazuin, de nieuwe leerkracht van groep 5a. Ik ben 25 jaar oud en kom 

oorspronkelijk uit Berkel en Rodenrijs. Vorige week ben ik samen met mijn vriend Thijs en onze 3 

katten naar Bergschenhoek verhuisd. Dus daar zijn we de komende periode nog lekker aan het 

klussen. Ik houd van lekker eten, op vakantie gaan, leuke dingen doen met vrienden, sporten en 

lezen. Verder ben ik graag buiten en kan ik echt tot rust komen van een flinke wandeling. Ik hoop 

iedereen komende periode beter te leren kennen en kijk uit naar een fijne tweede helft van het 

schooljaar.  

https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/mijniepkanaal/informatie-iep-lvs/informatie-team-ouders/


 

2 - Carola Bazuin 

Beste ouder(s)/verzorg(st)er(s), 

Sinds januari van dit jaar ben ik gestart als leerkracht van groep 7A. Via deze weg wil ik mij graag aan 

u voorstellen. 

Ik ben Patricia Hoek, 38 jaar en woonachtig in Benthuizen. Een aantal jaar geleden heb ik de switch 

gemaakt vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs. Het mooie aan het onderwijs vind ik dat ik een 

bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Als kinderen stralend naar huis gaan, is voor 

mij een schooldag geslaagd. 



Naast mijn werk als leerkracht ben ik getrouwd en hebben wij samen een zoon van 12 jaar. In mijn 

vrije tijd wandel ik graag met onze hond, ben ik regelmatig op de tennisbaan te vinden en ben ik gek 

op wintersport. Naast deze sportieve activiteiten, ga ik graag met vrienden en vriendinnen een hapje 

eten. 

Mocht u vragen hebben of kennis willen maken, mijn (virtuele) deur staat altijd open. Samen maken 

we er een fijn en leerrijk schooljaar van! Hartelijke groet, Patricia Hoek 

 

3 - Patricia Hoek 



Diversen 

 

4 - Burgerschapsbord thema Chinees Nieuwjaar door groep 4A 

Nationale Daltondag woensdag 15 maart 2023  

 Jaarlijks wordt rondom de verjaardag van de grondlegster van het Daltononderwijs, Helen Parkhurst, 

een Nationale Daltondag georganiseerd. Doordat wij een daltonschool zijn, vieren wij dit met een 

speciaal programma. De Daltondag valt samen met het schoolproject. 'Reis de wereld rond’ is zowel 

het thema van het schoolproject als die van de Daltondag. Wij zullen deze dag feestelijk vieren met 

de kinderen en creatief gaan invullen. Aan het einde van deze dag zullen wij leuke beelden van onze 

Daltondag delen met u via social media.  

Koningsspelen 

Op vrijdag 21 april 2023 is het weer zover!  

We zijn al hard bezig met de organisatie en brainstormen momenteel over hoe we de koningsspelen 

dit jaar weer tot een groot succes kunnen maken. Op 21 April tussen 8.30 en 12.15 gaat het weer 

een groot spelletjesfeest worden en dat kan natuurlijk niet zonder hulp van u als ouder (we hebben 

heel wat ouders nodig). Daarom vragen we alvast… Save the date! In de volgende Nieuwsflits zal 

meer informatie komen te staan.   

Projectweken van maandag 13 maart t/m donderdag 23 maart 2023   

 Dit jaar is het thema van het schoolproject ‘Reis de wereld rond’. Bij dit project ligt de focus op 

burgerschapsonderwijs en Engels. Alle klassen gaan aan de slag met een bijzonder land van hun 

keuze. Als afsluiting van het schoolproject nodigen wij de ouders uit om op reis te gaan met ons! Zij 

zullen een paspoort ontvangen en daarmee een mooie wereldreis maken door de school. Ook 

nodigen wij ouders uit om ons te komen helpen tijdens het project!  Misschien kunt u iets vertellen 

over de gebruiken en tradities van een bepaald land? Of iets lekkers koken uit het land? We laten u 

snel weten welke landen wij hebben gekozen.  



Kanjertraining met ouders  

Op de Groenehoek werken wij met de kanjertraining methode. Dit is een methode voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling, die bestaat uit verhalen, lessen en activiteiten. Daarnaast maken we ook 

gebruik van de vragenlijsten die de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in kaart 

brengen. Om u als ouder mee te nemen in de lessen die wij wekelijks aan de leerlingen geven, 

nodigen we u graag uit voor de kanjertraining met ouders. Tijdens deze les kunt deelnemen aan de 

activiteit die in de klas wordt aangeboden.   

In de week van 6 t/m 10 maart 2023 kunt u deelnemen aan een kanjerles. De leerkracht van uw 

zoon/dochter laat u tegen die tijd weten op welke dagen en tijden de lessen worden aangeboden, en 

hoe u zich kunt aanmelden voor de kanjerles.  Het is prettig om te zien wat wij uw kind aanbieden op 

school, en daarnaast is het ook goed voor de leerlingen om te zien dat u betrokken bent bij de 

lessen/activiteiten.   

Let op! De kanjerlessen worden die week tweemaal aangeboden, het is de bedoeling dat u zich op 

een van de twee momenten inschrijft. Zo geven we alle ouders de kans om deel te nemen.   

Schoolreis verplaatst naar 1 juni 2023 

In verband met het samenvallen van de Avond4daagse met de geplande datum van de schoolreis, is 

de schoolreis verplaatst naar donderdag 1 juni 2023. 

Agile  

Op school werken wij, zoals u wellicht al weet, met Agile. Dit houdt in dat wij nog beter 

samenwerken en dit met nog meer focus en plezier doen. Handig, als we ook willen blijven 

ontwikkelen naast alle drukke bezigheden om het voor de kinderen zo goed en leuk mogelijk te 

maken. Afgelopen week hadden wij een release. Bij een release wordt er gevierd wat er is behaald 

en kunnen alle werkgroepen in school om feedback vragen. Deze werkgroepen kunnen laten zien 

wat ze tot dat moment hebben gedaan en daar feedback op vragen. Deze feedback wordt weer 

geïntegreerd in taken voor de komende periode. Zo kan er tussentijds worden bijgestuurd. Enkele 

voorbeelden waar wij feedback op hebben gegeven zijn: Vakantierooster 23-24, gebruik van 

techniektorens, nieuwe klappers voor in de klas met technieken voor Teach like a Champion en 

begrijpend lezen. Op deze manier proberen wij ieders kwaliteiten zoveel mogelijk te benutten en 

kan iedereen zijn/ haar input leveren. 

Topomaster  

Vanaf groep 6 bieden wij topografie aan op school. Wij gebruiken hiervoor de methode Topomaster, 

wat onderdeel is van Blink Geïntegreerd. In groep 6 staat de topografie van Nederland centraal, in 

groep 7 wordt Europa behandeld en in groep 8 leren de kinderen de topografie van de wereld.  

Je leert door middel van een spel met levels de toponiemen (naam van een plaats). Voor elk level 

moet de leerling minimaal twee sterren halen om door te gaan naar een volgend level. Elk level 

bestaat uit quizvragen (deze vragen bestaan uit weetjes over dieren, gebouwen en landschap), 

locatievragen (het aanwijzen van de plaats op een kaart) en bonusvragen (rare weetjes over een 

plaats). Door middel van deze afwisselende vragen, kunnen de leerlingen de leerstof beter 

onthouden.  

Elke periode staan er een aantal levels open, zodat de kinderen een deel van Nederland, Europa en 

de wereld kunnen oefenen. De periode eindigt als er een toets is afgenomen. Voor de toets krijgen 



de leerlingen een leerblad mee naar huis, zodat ze thuis ook kunnen oefenen. De toets wordt 

afgenomen op papier.   

Denkt u nog even aan: 

 

Vrijdag 17 februari: de leerlingen krijgen hun rapport mee naar huis. 

Maandag 20  - donderdag 23 februari: rapportgesprekken 

Vrijdag 24 februari: studiedag, alle leerlingen vrij. 

Maandag 27 februari - vrijdag 3 maart: voorjaarsvakantie. 

Maandag 6 - vrijdag 10 maart: kanjerlessen met ouders. 

Maandag 13 maart: start project: reis de wereld rond. 

woensdag 15 maart: Nationale Daltondag. 

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 17 maart 2023.  
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