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Beste ouder/verzorger,  
 
Net als u thuis hebben we als school flink moeten schakelen deze laatste dagen. Vorige week 

was er nog veel onduidelijk; gaat de school dicht? Of blijven we toch open? Kunnen we nog wel 
Kerst vieren op school?  

 
De afgelopen weken hebben we op de Gevers het Sint- en Kerstfeest, met hier en daar een 
aanpassing, gelukkig goed kunnen vieren.   

 
Vanaf aanstaande maandag zijn we 3 weken dicht en hebben de kinderen een verlengde 

Kerstvakantie. We blijven open om kinderen op te vangen voor de noodopvang. We hopen dat 
iedereen thuis of bij familie of vrienden fijne dagen hebben en dat we elkaar snel in januari 
weer in goede gezondheid zien.  

 
Ook in het nieuwe kalenderjaar blijven we ons inzetten om onze 

plannen en ambities voor dit schooljaar waar te maken.   
 
 

 
Namens team Gevers wens ik u en jou fijne dagen en een gezond 

2022! 
 
Arnaud Ouwehand 
Directeur P.C.B. Gevers Deynoot 

 

 

 

Vrijdag hebben alle kinderen 

namens de OC een mooie 

lichthouder gekregen.   

 

 

➢ Maandag 20 december t/m 7 januari: Kerstvakantie 
➢ Maandag 20 december: start noodopvang   

➢ Vrijdag 21 januari: Technolab op school voor groep 1/2  
➢ Dinsdag 25 januari: leerlingenraad  
➢ Woensdag 26 januari: start nationale voorleesdagen  

 
 

Voorwoord 

Agenda komende periode    
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Sinds oktober staat juf Corinne (groep 4) helaas niet meer voor de groep. Ze kampt momenteel 
met een burn-out. Ook na de Kerstvakantie zal juf Corinne nog rust moeten houden om verder 
te herstellen. Nadat duidelijk werd dat we geen geschikte kandidaat konden vinden via de 

extern uitgezette vacature, hebben we besloten om intern te wisselen. We hebben hierbij 
gekozen voor een stabiele, duurzame oplossing voor dit invalprobleem.  

 
Dit betekent dat juf Sanna en juf Daniëlle vanaf januari voor groep 4 staan. Juf Bertha, die al 
een tijdje op school invalwerk verrichte, zal samen met juf Heiltje voor groep 1/2 A staan. 

Ouders van beide groepen zijn hierover begin december geïnformeerd.  
 

Wellicht heeft u het al een tijdje gemerkt, maar sinds een aantal weken is onze conciërge, 
meester B’davy, ziek thuis. Hij wordt momenteel vervangen door 2 andere conciërges: meester 

Peter en meester Roelof. We wensen B’davy ook langs deze weg van harte beterschap en hopen 
hem snel weer te zien op school.  
 

Juf Romy heeft de afgelopen weken minder gewerkt en zal na de Kerstvakantie weer volledig 
aan de slag gaan.  

 
Juf José (groep 7) is inmiddels met zwangerschapsverlof en wordt vervangen door meester 
Joeri.  

   
Juf Peri, juf Carla en juf Nellie willen we van harte bedanken voor hun inzet in groep 4 de 

afgelopen weken. Juf Peri zal haar werkzaamheden voor de Cheetah klas na de Kerstvakantie 
weer hervatten.  
 

In deze onzekere tijden zie ik als schoolleider dat het team van de Gevers iedere keer weer de 
schouders eronder weet te zetten. Als schoolleider ben ik dan ook ongelofelijk trots op dit 

team van leerkrachten en ondersteuners. Met elkaar geven we vorm en inhoud aan het 
onderwijs voor alle kinderen op de Gevers.   
    

 

 
De afgelopen tijd merken we dat er soms auto’s kort geparkeerd staan voor de ingang van de 

brandweerkazerne. Dit is vanwege de veiligheid verboden. De brandweer moet direct kunnen 
uitrukken bij noodgevallen. Wijkagenten hebben signalen opgepakt en zullen de komende tijd 
extra surveilleren.   

  
Samen met de brandweer ben ik in gesprek met de gemeente om het parkeerbeleid op het 

Burgemeester vd Haarplein onder de loep te nemen. De voertuigen die nu soms maandenlang 
geparkeerd staan zijn soms een doorn in het oog. Onze gezamenlijke inzet is dat er meer ruimte 
beschikbaar komt voor auto’s die kort parkeren bij het halen en wegbrengen.    

  

Nieuws vanuit het team 

Parkeren Burgemeester vd Haarplein   
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Sinds dit schooljaar werken we met een continurooster. Er vindt regelmatig overleg plaats 
tussen de school en TSO ‘Boter Kaas & Overblijf’. Onlangs is er een tussenevaluatiemoment 

geweest in bijzijn van de voorzitter van de MR. We willen u graag informeren over de volgende 
zaken;  

 
Eten en drinken in de klas 
Voor veel kinderen is het moment van eten en drinken in de klas voldoende om alles op te 

krijgen. Bij een aantal kinderen zien we dat dit niet goed lukt. Zij nemen de lunch verder mee 
naar de TSO en krijgen daar dan nog extra tijd.   

Er zijn verschillende redenen waarom kinderen niet alles op krijgen. Sommige kinderen zijn 
snel afgeleid en eten daardoor langzamer. Als school zullen we hier goed op blijven letten en 

zo nodig aanpassingen verrichten wanneer de aandacht structureel naar iets anders gaat dan 
de eigen boterham.  
Andersom merken we dat sommige kinderen erg veel mee krijgen van thuis. Er gaat dan 

structureel eten mee terug naar huis.  
We zien de lunch op school als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. 

Mocht u ervaren dat de lunch van uw kind structureel niet goed gaat, wilt u dit dan aangeven 
aan de leerkracht? We kijken dan naar een passende oplossing.  
   

Continuïteit  
Een van de redenen van het invoeren van het continurooster is dat we continuïteit in het 

dagritme wilde verbeteren. Afgaand op de reacties van leerkrachten en kinderen kunnen we 
concluderen dat dit lukt. Kinderen hebben na een korte onderbreking voldoende energie om in 
de middag aan de slag te gaan in de klas. De huidige TSO geeft ook meer structuur en daardoor 

meer rust bij de kinderen.  
 

Overdracht BK&O en de school 
We zetten in op een verbetering in de overdracht tussen wat er gebeurt tijdens de TSO en wat 
vervolgens gemeld wordt naar leerkracht en/of ouder. Dit is de afgelopen tijd in sommige 

gevallen niet goed gegaan. De overdracht heeft dus onze aandacht en prioriteit.  
 

Betalingen 
We vragen ouders een vrijwillige bijdrage voor het gebruikmaken van de tussen schoolse 
opvang. De betalingsbereidheid is goed, maar kan beter. Een aantal ouders hebben 

aangegeven liever in een keer het jaartarief over te maken. We zullen dit voorstel meenemen 
in de halfjaarlijkse evaluatie in februari. 

 
Tot slot;  
De afgelopen week hebben we opnieuw geïnvesteerd in extra speelmateriaal op beide 

schoolpleinen. Aan de leerlingen van de leerlingenraad hebben we gevraagd wat ze graag 
wilden hebben. Een aantal materialen zijn al binnen en een aantal materialen zullen we nog 

aanschaffen.    
 
 

 
 

 
 

Stand van zaken overblijf en continurooster      
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De kinderen op het achterplein zijn blij met de speelmaterialen! Op deze foto zijn alleen 

kinderen van groep 3 te zien, maar gelukkig hebben we ook nieuw speelmateriaal gekocht 
voor de anderen.   

Deze aanschaf wordt mee mogelijk gemaakt door de jaarlijkse ouderbijdrage. In 2022 zullen 
we onze bibliotheek aanvullen met extra boeken voor alle kinderen.       
 

 

 

Nu bijna alle blaadjes van de bomen zijn gevallen, hebben we de afgelopen tijd veel kunnen 
opruimen. We zijn daarbij extra blij met de hulp van de tuinouders! Met de hark, bezem of 

zelf bladblazer kwamen we een heel eind.  
Dank voor jullie inzet!   

Extra materialen       

Schoon schoolplein      



Nieuwsbrief PC Basisschool Gevers Deynoot      december 2021 

 

 
5 

 
 

  

Deze kanjers hebben vandaag mee gedaan aan de voorleeswedstrijd van groep 7 en 8. We 
hebben grappige stukjes gehoord en hele spannende stukjes. Suze en Niels 

vertegenwoordigden groep 7 en Birthe en Thijn vertegenwoordigden groep 8. Ze hebben alle 
vier uitstekend voorgelezen. Meester Arnaud en Sima (winnaar van vorig jaar) zaten in de 

jury. 
Toch kon er maar één de winnaar zijn. De winnaar van de voorleeswedstrijd 2021/2022 is 
Thijn. Gefeliciteerd! Thijn zal onze school vertegenwoordigen in de volgende ronde in het 

nieuwe kalenderjaar.  
 

 
     

 

 
 

 
 
 

Voorleeswedstrijd groep 7/8      



Nieuwsbrief PC Basisschool Gevers Deynoot      december 2021 

 

 
6 

 
 

 
In januari start in Leiden een KIES-training.  Deze spel- en praatgroep helpt kinderen uit 

groep 4 tot en met 8 van de basisschool om te gaan met de scheiding van hun ouders.  
 
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het meemaken van de scheiding van 

hun ouders overkomt ze. Hoe kinderen omgaan met de nieuwe situatie kan zeer verschillend 
zijn. 

 
In de KIES-groep praten we over wat jouw kind moeilijk vindt. Hij of 

zij hoort hoe anderen daarmee omgaan en oefent met het vragen 
stellen en vertellen van dingen. Je kind probeert zichzelf en de 
scheiding beter te begrijpen. Dit doen we door allerlei leuke 

activiteiten zoals spel, tekenen, schrijven, toneel en praten. 
 

De ervaring leert dat kinderen met veel plezier deelnemen. Maak dus 
gebruik van deze mogelijkheid voor je kind(eren)! KIES wordt 
gegeven en begeleid door een speciaal getrainde KIES-coach. 

 
De KIES-training is een groepstraining van zeven bijeenkomsten voor de kinderen en één 

online ouderbijeenkomst. 
 
Datum en locatie 

Data:   Maandag 24, 31 januari, 7, 14, 21 februari, 7, 14 maart 2022 
Tijd:  16.00 – 17.10 uur 

Locatie: Middelstegracht 85 in Leiden 
Kosten: Geen 
 

De online bijeenkomst voor ouders is op maandag 31 januari om 19.00 uur. 
 

Ga voor aanmelden of meer informatie naar www.cjgcursus.nl  of klik op deze link. 
 

 
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 

Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 

Telefoon:  088 254 23 84 
 @ cjgcursus 
 

 

 

 

 

 

Info CJG: Kinderen helpen omgaan met een scheiding 

 

http://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjgleiden.nl/cursussen/kies-spel--en-praatgroep-kinderen-groep-4-8---leidse-regio/-1/2631/565927
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.facebook.com/pages/CJGcursus/211788175601176
https://twitter.com/cjgcursus
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We vroegen aan alle kinderen om iets te tekenen of schrijven over wat zij als lichtpuntje zien 

in deze donkere dagen. Met Kerst willen we dit licht doorgeven aan de wereld om ons heen. 
In ’t Rommeltje hangen de meeste kaartjes.  
 

 
 

  

Lichtpuntjes in donkere dagen 
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