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De feestmaand staat voor de deur en in alle groepen wordt er uiteraard weer 
aandacht besteed aan beide feesten; Sinterklaas en Kerst. Hoe wij daar op de 
Gevers invulling aan geven, kunt u in deze nieuwsbrief lezen.  

De afgelopen periode hebben we als team verder gewerkt aan het realiseren van 
onze ambities. Een van deze ambities is het samenwerkend leren. Ik licht in deze 

nieuwsbrief graag toe wat de uitwerking daarvan is binnen de groepen op de 
Gevers. 
Verder vraag ik uw aandacht voor komende activiteiten in en rond de school, 

nieuws vanuit de OR, inzet van onze leerling mediatoren en info van 
schoolmaatschappelijk werk. 20 December volgt een extra nieuwsbrief.  

 
Hartelijke groet,  
Arnaud Ouwehand 

  

 

Na de kerstvakantie heten we Nicole Stoof en Tess de 
Schipper van harte welkom in groep 1/2 A. Wij wensen 

hen een hele fijne tijd op de Gevers toe! 
 
 

 

Agenda: 

04-12 t/m 06-12 Papiercontainer 
05-12   Sinterklaasviering in de ochtend. Middag: alle leerlingen vrij.  
06-12   Studiedag: alle leerlingen vrij 

12-12   Leerlingenraad 
13-12   Foute Kersttrui dag  

18-12   Kerstviering op school. Kerstborrel op het plein.  
20-12   Kerstontbijt 8.00u – 11.00u uit! 
23-12 t/m 03-01 Kerstvakantie 
 

 

Voorleeskampioen 

 

Dinsdag 19 november hielden we op school de 

voorleeswedstrijd voor groep 7 en 8. De 
kinderen van groep 6 waren hier ook bij 

aanwezig. Tijdens de voorronde in de klas 
werd duidelijk dat 4 kandidaten mochten 

 
Wijzigingen in adres, telefoon, 
alarmgegevens en /of e-mail 
adres graag doorgeven via 

info@gevers.pcsv.nl . 
Heeft u op- of aanmerkingen dan 

horen wij dat ook graag! 

Voorwoord: 

Welkom: 
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strijden om de eretitel; “Voorleeskampioen van de school’’. Owen Hubert, Valerie 
Kortekaas, Joan van ’t Veer en Yarwin al Jumaili. Deze voorleeskanjers deden het 
allemaal erg goed, maar Joan kwam toch als beste uit de bus. Zij doet dan ook 

mee aan de volgende ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. We wensen haar 
veel succes! 

 

 
 

Komt de Sint ook dit jaar weer bezoekje brengen 
aan de school?....dat is ieder jaar weer 

spannend.  
Als school zijn we in ieder geval goed 

voorbereid. In ’t Rommeltje ligt een grote 
verlanglijst, waarop kinderen hun wens op 
mogen schrijven. Ook zijn alle schoentjes al een 

keer gezet en zijn alle kinderen verwend met 
een cadeautje. Het bericht van Sinterklaas aan 

alle kinderen van de Gevers is in ieder lokaal 
voorgelezen en woensdag 27 november stond in 
het teken van de Pietenochtend.  

 
We bedanken alle ouders die hieraan hebben meegeholpen! 

 
En nu maar aftellen tot 5 december…… 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas: 
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Foute kersttrui actie 

 

Na het succes van vorig jaar doen wij als team 
van de Gevers ook dit jaar wederom mee aan 

de Foute Kersttruiendag op 13 december 
aanstaande. Stichting Save the Children wil via 
deze ludieke actie geld inzamelen voor 

kansarme kinderen in nood. We zullen in 
aanloop naar deze dag de kinderen ook 

aanmoedigen om mee te doen. Uiteraard is er 
die dag ruimte om te doneren. De kinderen van 
groep 8 zullen hierin een speciale rol vervullen.  

Meer info vindt u op: 
https://www.savethechildren.nl/foute-

kersttruien-dag  
 

Kerstviering: 

 

Vorig schooljaar vierden we Kerst op school en kregen alle kinderen een 

voorstelling van de Zandprinses. Dit schooljaar vieren we het Kerstfeest in de 
klas. We willen aandacht schenken aan het vertrouwde Bijbelverhaal.  
In een maand die begint met Sinterklaas en eindigt met Kerstmis ligt een thema 

‘Geloven’ voor de hand. Maar is het nog wel van deze tijd om te geloven in een 
hoogbejaarde, goedgeefse bisschop, in een echt vredig kerstfeest en in een God 

die omziet naar mensen? Geloof en godsdienst hebben het moeilijk in een wereld 
van meten, tellen en exact weten; voor zoeken of twijfelen is steeds minder 
ruimte. En toch vieren mensen wereldwijd ieder jaar Kerstmis. Een feest van 

hopen, verlangen, dromen en geloven. Welk houvast heeft het ons te bieden? 
Het tweeduizend jaar oude Bijbelse geboorteverhaal van Jezus, opgeschreven 

door Lucas, helpt ons om dat te ontdekken. 
 
Praktische info rondom Kerst:  

 
Alle kinderen worden op woensdagavond 18 december om 18.30u op school 

verwacht. De deuren gaan open om 18.20u en alle kinderen worden opgevangen 
door de groepsleerkrachten. De viering vindt plaats in eigen klaslokaal.  
 

➢ De kinderen van groep 1/2 en 3 worden om 19.00u opgehaald door de 
ouders in het lokaal.  

➢ De kinderen van groep 4 worden om 19.15u opgehaald door de ouders in 
het lokaal.  

➢ De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan zelf naar buiten na 19.15u.  

 
Gelijktijdig en aansluitend bent u van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse 

kerstborrel, georganiseerd door de OR, op het voorplein van de school. Dit jaar 
zal de Charles Dickensband weer voor een passende sfeer zorgen.   

https://www.savethechildren.nl/foute-kersttruien-dag
https://www.savethechildren.nl/foute-kersttruien-dag
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Afsluiting mediatoren training: 

 

Onze school is een Vreedzame school. 
Dat wil zeggen dat in iedere groep 
gericht aandacht wordt geschonken 

aan sociale competenties en 
democratisch burgerschap. We vinden 

het belangrijk dat kinderen zich 
verantwoordelijk voelen voor elkaar 
en voor de gemeenschap en dat ze 

open staan voor verschillen tussen 
mensen onderling. Ook het oplossen 

van conflicten hoort bij de werkwijze 
van een Vreedzame school. In de 

bovenbouw (groep 7 en 8) leiden we daarom ieder jaar verschillende leerlingen 

op tot leerling-mediator. Deze leerlingen hebben geleerd om een conflict tussen 
medeleerlingen serieus te nemen en op te lossen. Uiteraard allemaal onder 

toeziend oog van de leerkracht. De leerling-mediatoren lopen 1x per week op het 
achterplein samen met de leerkracht pleinwacht. Een conflict kan soms snel 
worden opgelost wanneer er goed geluisterd wordt naar elkaar en wanneer beide 

partijen een oplossing willen voor het probleem.  
Uiteraard zijn we trots op deze kanjers en daarom werden ze vorige week 

woensdag extra in het zonnetje gezet tijdens een officiële diploma-uitreiking.    

 

Dit zijn de officiële schoolregels. Iedere groep heeft daarnaast eigen 
groepsafspraken.  
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Oproep oude kleding: 

 

In de kleuterbouw en in groep 3 komt het nog wel eens voor dat 

kinderen een ongelukje krijgen. Wij zijn op zoek naar reserve 
broeken, sokken, maillots en onderbroeken in de maten 110 tot 

134. Heeft u misschien thuis nog oude kleding liggen die wij 
mogen gebruiken op school? Wij zijn er erg blij mee!  
Namens de juffen van de onderbouw, alvast bedankt!  
 

OR: 

 

De ouderraad wordt gekozen uit en door ouders van leerlingen die aan ‘de 
Gevers’ verbonden zijn. Een ouderraad is niet verplicht, maar wel handig om te 

hebben. Zo organiseert en ondersteunt de ouderraad (leuke) activiteiten zoals 
bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst (inclusief borrel ’s avonds op 18 december a.s. 

voor de ouders), Pasen, het schoolreisje en een Nieuwjaarsfeest met disco-avond 
(op 10 januari a.s.) 
 

De ouderraad vergadert (met twee leerkrachten die telkens het begin van de 
vergadering bijwonen) ongeveer elke zes weken en houdt ééns per jaar een 

jaarvergadering, waarin verantwoording wordt afgelegd aan de ouders over de 
activiteiten en de begroting. De ouderraad beheert immers de vrijwillige 

ouderbijdrage en beslist uiteindelijk over de besteding hiervan (ideeën zijn 
uiteraard welkom). De Medezeggenschapraad controleert door een kascontrole 
het beheer en de besteding.   

De ouderraad bestaat momenteel uit Dick Feddes (voorzitter), Robin van der 
Made (penningmeester), Dieuwerke Luiten, Danny Scheepstra, Naziha Benalioui, 

Gabriella van den Berg, Marijke van Goozen en Cindy Knijnenburg. 
Laura Jansen, Aldo Zadelaar en Steffen Baetsen nemen eind dit jaar afscheid van 
de ouderraad en wij willen hen hierbij namens iedereen van harte danken voor 

hun inzet en inspanningen! 
Voorlopig zullen we het met de overblijvende leden blijven doen, maar mocht je 

geïnteresseerd zijn om ook deel uit te maken van deze leuke raad of 
opmerkingen of vragen hebben, dan kun je contact opnemen met één van ons. 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens de Ouderraad 

 
Dick Feddes 
 

 

Samenwerkend leren  

 
Een van onze vastgestelde ambities is: ’’We leren van en met elkaar’’. We zijn er 

als team van overtuigd dat kinderen veel leren door regelmatig samen aan een 
opdracht te werken en elkaar te versterken in het leerproces. In alle groepen 

worden daarom ook regelmatig coöperatieve werkvormen gebruikt. Een 
beproefde methode is ‘’Mix en ruil’’. Tijdens deze werkvorm krijgen alle kinderen 
een kaartje met informatie en zoeken kinderen elkaar op en bevragen elkaar. 

Vervolgens worden de kaartjes geruild en gaat het spel door. Op deze manier 
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komen kinderen in een korte tijd in aanraking met veel nieuwe begrippen en 
worden ze uitgedaagd dit uit te leggen aan hun mede klasgenootjes.   
 

 
 

Schoolmaatschappelijk Werk: 

 

Op iedere basisschool in Voorschoten is een schoolmaatschappelijk werker van 
Voorschoten voor elkaar aanwezig. Op de ene school betekent dit dat er een 
inloopspreekuur is, op de andere school sluit deze medewerker aan bij 

overleggen op verzoek van school en ouders. Zowel school als een ouder kan 
rechtstreeks contact opnemen met het schoolmaatschappelijk werk. De 

contactgegevens zijn terug te vinden op de website van de school en/of in de 
schoolgids. 
 

Het schoolmaatschappelijk werk is gespecialiseerd in de combinatie van 
(jeugd)hulpverlening en onderwijs. Zij houdt zich bezig met de voorwaarden die 

nodig zijn om een kind zo optimaal mogelijk te laten leren op school. De 
schoolmaatschappelijk werker biedt zelf ondersteuning en weet ook wat de 

mogelijkheden van andere organisaties zijn: binnen de school, in de buurt, in de 
regio of als het moet elders in den lande. Zij kan in een heel vroeg stadium al 
met ouders en de school meedenken over wat een kind nodig heeft. Iets wat 

moeilijk gaat, moet geen groter probleem worden. 
 

Kortom: de schoolmaatschappelijk werker is heel deskundig op het gebied van 
zorg rondom kinderen. 
 

Wat kan het schoolmaatschappelijk werk bieden? 
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•  geven van kortdurende hulp aan ouders bij opvoedingsvragen 
 
•  geven van kortdurende hulp aan kinderen met verschillende problematiek, 

zoals rouw, faalangst, echtscheiding of weinig weerbaarheid 
 

•  verhelderen van de oorzaak van het leerprobleem op school, samen met het 
kind, ouders en/of de leerkracht 
 

•  zo nodig begeleiden van het kind en ouders naar gespecialiseerde 
hulpverlening 

 
Contact 
Voor meer informatie of een afspraak kunt u iedere werkdag bellen naar 071 561 

90 01 
U kunt ook via de interne begeleider van de school in contact komen met de 

schoolmaatschappelijk werker. Uiteraard is de hulp is vertrouwelijk en houden de 
medewerkers zich aan hun beroepscode. 
 

Met hartelijke groet, 
Josien Kooloos 

 
Sociaal werker 
Schoolstraat 17 

2252 CN Voorschoten 
T 071 – 561 90 01 

josien@voorschotenvoorelkaar.nl 
voorschotenvoorelkaar.nl 

 
 


