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Beste ouders,verzorgers van de Gevers,  

 

Bij deze ontvangt u de april versie van de Nieuwsbrief!  

Een aantal ouders heeft zorgen geuit over het personeelsverloop op de Gevers. Dat 

begrijp ik, aangezien het verloop dit schooljaar groter is dan normaal. Wij hebben hier 

uiteraard bij stil gestaan in het managementteam, maar ook met het team én met de 

MR. Wij concluderen dat het verloop van het personeel groter is, maar we zien geen 

verband tussen het vertrek van de verschillende personeelsleden. Ze geven ieder hun 

eigen redenen aan. We zien dat er meer kansen op de arbeidsmarkt zijn door tekort aan 

leerkrachten. Leerkrachten durven hierdoor meer en gaan tussentijds van baan 

verwisselen. Dit geluid hoor ik overigens ook van collega directeuren in Voorschoten en 

omgeving! Dit is de consequentie van het nijpende tekort aan leerkrachten. Verder 

worden er persoonlijke redenen gegeven door de leerkrachten zelf, zoals: afstand woon-

werkplaats, toe aan nieuwe uitdaging na langdurig dienstverband, niet meer in het 

onderwijs willen werken, en pré-pensioen. Ik hoop dat ik u hiermee voldoende 

duidelijkheid heb gegeven. We hebben er leuke, goede groepsleerkrachten bijgekregen 

die met veel enthousiasme zijn gestart op de Gevers. We hebben als team vertrouwen in 

de toekomst!   

 

Er zijn ook enkele ouders die tussentijds gekozen hebben voor een andere basisschool in 

Voorschoten. Gelijktijdig hebben ouders van andere basisscholen weer voor onze 

basisschool gekozen. Ouders nemen de ruimte om een school te zoeken die zo goed 

mogelijk aansluit bij hun beeld van hoe onderwijs zou moeten worden vormgegeven. 

Soms merken wij dat we niet kunnen aansluiten bij deze verwachtingen. Soms vinden 

ouders geen aansluiting bij de andere ouders. Dit kan in sommige gevallen betekenen 

dat we dan afscheid nemen van elkaar. We doen ons uiterste best om goed af te 

stemmen op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen maar kunnen niet altijd aansluiten 

bij alle wensen van ouders.  

 

Mocht u over de bovenstaande onderwerpen nog vragen hebben, schroom niet en maak 

een afspraak met mij. Ik ben altijd bereid om met u hierover in gesprek te gaan!    

 

In deze nieuwsbrief verder informatie over: het personeel, komen en gaan, de kids TOP 

20 opnames met groep 6, 7 & 8, gezond eten, gymtassen, verkeersveiligheid, extra 

middelen werkdruk, combinatiegroepen 1-2 , enkele oproepen en de ‘wist je datjes’.  

Ik wens u veel leesplezier!  

 

Edith Fintelman (directeur Gevers Deynoot) 

 

 

 

 

 

 
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: 
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Juf Nellie (groep 3) gaat met pensioen!     
Juf Nellie zal op 1 mei 2018 met vervroegd pensioen gaan. 
De ouders van groep 3 weten dit al sinds medio februari en 
nu informeer ik bij deze alle ouders/verzorgers van onze 
school. Na ruim 35 jaar met bevlogenheid werkzaam te zijn 
geweest als groepsleerkracht wil ze nu gaan genieten van 
haar welverdiende pensioen. We vinden het natuurlijk erg 
jammer dat juf Nellie ons gaat verlaten, maar begrijpen haar 
keuze ook. Het is een baan die veel energie vergt. Juf Nellie en haar man kunnen straks samen gaan 
genieten van hun pensioen, van hun pasgeboren kleinkind en lekker gaan reizen, waar ze beiden van 
houden. We zullen haar enthousiasme en betrokkenheid bij de leerlingen en de school echt 
gaan missen!  
 
Juf Nellie zal op woensdag 25 april afscheid nemen.  Dit laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij 
gaan, op deze dag zal ze in de klas en daarbuiten in het zonnetje gezet worden. Alle leerlingen van 
groep 3 t/m 8 hebben immers les gehad van juf Nellie.  

 
Afscheidsreceptie juf Nellie 
                            
Op:             woensdag 25 april  13.00 – 14.30 uur  

Voor:          ouders/verzorgers, oud-leerlingen & oud collega’s  

Locatie:      ’t Rommeltje 

 

U bent van harte uitgenodigd!  

 

Juf José (groep 4) is na 41 weken en 4 dagen bevallen van een gezonde, mooie dochter! Linn 

liet lang op zich wachten, maar moeder en dochter maken het gelukkig goed. Ze is in de 

middag op 3 april geboren. We feliciteren Frank, José en ‘grote zus’ 

Fenna met de geboorte van dochter en zusje Linn Bente Bervoets! Veel 

geluk samen.  Juf José zal vast en zeker een keertje langskomen met de 

baby, zodat groep 4 haar kan bewonderen. Na de zomervakantie zal  juf 

José weer komen werken.  

Juf Sanna wordt de nieuwe juf van groep 3!   

Ik ben erg blij te kunnen melden dat we voor onze groep 3 en ter aanvulling van ons 

team, een nieuwe, goede collega hebben gevonden! Haar naam is Sanna de Wit-Kraaij. 

Ze werkt al sinds 2004 als groepsleerkracht op een basisschool in Aerdenhout (Noord 

Holland). Ze is met name werkzaam geweest in groep 3 en groep 1-2. Ze is specialist 

Jonge Kind en tevens BHV-'er (bedrijfshulpverlener). Ze is heel blij dat ze ons mag 

komen werken en heeft er veel zin in! 

 

 

 

 

 

Personalia: 
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Komen en gaan: 
 

In april en mei heten wij welkom in groep 1, Lenne Droog, 

Djevi Knol, Mirthe Feddes, Vince van der Meer,  

Danique van de Vlekkert, Amina Almadini,  

Lorelai Harinck en Olivier de Vaal. In groep 3 heten wij Jacob 

de Vaal van harte welkom. Wij wensen alle leerlingen heel 

veel plezier op de Gevers! 

 

Tevens nemen wij vrijdag 13 april afscheid van Sven (gr. 5) 

en Ires (gr. 3)  van Luijk, zij zetten hun schoolcarrière 

verder voort op de Fortgensschool. Wij wensen hen een fijne 

tijd op hun nieuwe school toe. 

 

Er is in april een nieuw gezin op de Gevers gekomen. Familie de Vaal heeft een aantal 

jaar als expats in Ghana gewoond. Nu zijn ze terug in Nederland en hebben gekozen voor 

de Gevers Deynoot school. Jacob zit in groep 3 en zijn broertje Olivier zit in groep 1. Het 

onderwijs in Ghana was heel anders georganiseerd dus dat is best wennen voor de 

kinderen. We hopen dat ze snel zullen wennen en zich prettig zullen voelen op school!  

 

Revalidatie periode van Brent 

 

Brent Boel (5 jaar, groep 1-2)heeft op 17 februari een zware hersenbloeding gehad. Dit 

was een enorme schok voor de ouders en uiteraard ook voor ons als team. Gelukkig 

hadden de ouders gelijk door dat het niet goed was en is hij dezelfde avond nog 

geopereerd. Hij heeft uitvalverschijnselen aan de rechterzijde been en arm, hij heeft een 

rolstoel, maar we zien dat hij met kleine stapjes vooruitgaat. Mede door de intensieve 

revalidatie. Op sommige momenten is hij alweer fijn op school, afhankelijk van zijn 

mogelijkheden in combinatie met de revalidatie. We wensen Brent en zijn ouders veel 

sterkte toe met de revalidatie en het verdere herstel!  

 

De kids top 20: 

Op dinsdag 4 april hebben er opnames plaats gevonden in de 

Vliethorst van het tv programma Zapp Kids Top 20. Dit is een 

muziekprogramma met populaire muziek, gemaakt voor en door 

kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. De leerlingen van groep 

6, 7 en 8 mochten hier aan meedoen! Dit was natuurlijk groot 

feest. De presentator Buddy Vedder was bij ons op school te gast. 

Hij heeft met de leerlingen uit de bovenbouw gedanst, gezongen, 

spelletje gedaan en artiesten ontvangen. De gymzaal was tot een 

heus disco-decor omgebouwd. De opnamedag was een 

onvergetelijke dag voor de deelnemende kids! De Zapp Kids Top 

20 wordt iedere zaterdagochtend om 08:10 uur uitgezonden bij NPO Zapp op 3. De 

aflevering met onze leerlingen is zaterdag 14 april te zien en de afleveringen zijn nog 

minimaal een jaar lang terug te kijken via www.npo.nl/kt20. 

Ik zou zeggen: kijken!  

http://www.npo.nl/kt20
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMtqXs36zaAhUssaQKHTdpCCoQjRx6BAgAEAU&url=http://www.dsolj-bezigrad.si/literarno-popoldne/&psig=AOvVaw1nLz_Gjk_gf_V_96qYr3cG&ust=1523348040413119
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Gezond eten gedrag stimuleren op de Gevers 

 
Op woensdag en vrijdag stimuleren we als team de ouders/verzorgers en leerlingen om 

fruit/groenten mee te nemen naar school. Leerkrachten zullen in de groep leerlingen 

complimenteren met hun gezonde keuze en benoemen dat dit gezond is. Soms zullen 

leerkrachten stilstaan bij de hoeveelheid en de diversiteit van de fruit en groente in de 

groep. Veel leerlingen nemen zelfs iedere dag fruit/groente mee, wat we uiteraard 

toejuichen. Immers: dat is gezond! We kiezen er als school voor om gezond eten en 

drinken te stimuleren, maar vinden dat u hier zelf verantwoordelijk voor bent als 

ouders/verzorgers. Wij hopen dat deze positieve stimulans bijdraagt aan een gezonde en 

verantwoorde keuze van ouders en leerlingen! De MR oudergeleding heeft aangegeven 

hier achter te staan. Maar gelooft niet in het verplichten van fruit en/of groente. Ouders 

zijn primair verantwoordelijk voor het eten en drinken van hun kind en zijn verstandig 

genoeg om zelf gezonde keuzes te maken!   

  

Gymtassen 

 

 
Gelukkig hebben de meeste ouders en leerlingen het nu goed in hun systeem; wanneer 

de gymspullen mee naar school moeten en naar huis. We willen dit omdat de kapstokken 

anders overvol zijn en we anders kampen met ruimtegebrek. Tevens geeft dit in de 

gangen een rommelige uitstraling.   

 

Nog even voor de ouders en leerlingen die dit wel eens vergeten: 

 

Gymspullen mee op: 

 maandag voor de groepen 4, 5 & 6 en naar huis op woensdag;  

 woensdag voor de groep 3 en op dezelfde dag mee naar huis (dansles is in de 

eigen kleding); 

 woensdag voor de groepen 7 & 8 en naar huis op de vrijdag.  

*Liever gymtassen met een kort hengsel, niet met lange koorden.  
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Parkeren en verkeersveiligheid rondom de Gevers  

   
 

Zeven keer per schooljaar staan we samen met verkeersouders en de leerlingenraad op 

de stoep om ouders, verzorgers én leerlingen te attenderen op de verkeersveiligheid 

rondom onze school. We delen veel zogenaamde ‘opstekers’ uit aan ouders, verzorgers 

en leerlingen als ze goed parkeren, rustig rijden & netjes afstappen voordat ze de stoep 

opgaan. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen veilig naar 

school moeten kunnen komen. Het liefst lopend of op de fiets.  

 

We zien geregeld onveilige situaties rondom het brengen en halen van de leerlingen. Met 

name met slecht weer is het vaak echt een chaos op het Burgemeester van der 

Haarplein. Sommige ouders, verzorgers lijken te vergeten dat ze een voorbeeld functie 

hebben ten opzichte van de kinderen. Ze rijden te hard, parkeren niet in de vakken en 

rijden weg zonder goed te kijken of er kinderen fietsen of oversteken. Ik heb hier 

regelmatig overleg over gehad met de wijkagent.  

 

Tevens heb ik gesproken over de onduidelijke verkeerssituatie op het plein, het gemis 

aan bepaalde borden en het gebrek aan parkeerplaatsen op sommige momenten van de 

dag. De verkeerssituatie rondom de school wordt nu door de politie met de gemeente 

besproken. Dat zijn we blij mee. De wijkagent van ’t Woud heeft verschillende keren 

geobserveerd en gesproken met enkele ouders. Met name het parkeergedrag van 

ouders/verzorgers is een doorn in het oog. Het foutief parkeren is gevaarlijk voor de 

kinderen die lopend, of op de fiets naar school komen. Er zijn zelfs ouders die de auto 

parkeren voor de uitrit van de brandweer en op de parkeerplaatsen voor de 

brandweerlieden! Dit kan echt niet! Brandweerlieden moet op ieder moment van de dag 

daar kunnen parkeren en kunnen uitrukken met de brandweerauto. Ik vraag dan ook 

namens alle leerlingen en het team: denk aan de veiligheid van de kinderen en gedraag 

u verantwoordelijk! We willen geen ongelukken.  

 
Extra middelen werkdruk verlaging 

We krijgen als school vanuit de Rijksoverheid extra geld om de werkdruk van de leerkrachten 
te verlagen. Hier zijn we blij mee. Wellicht heeft u dit in de media gehoord. Teamleden 
hebben in maart hierover gebrainstormd en deze maand praten we verder over de concrete 
mogelijkheden. Op basis van de gesprekken met het team zal ik als directeur een plan maken 
en dit voorleggen aan de personeelsgeleding van de MR. Zij hebben instemmingsrecht.  
Dit zou kunnen betekenen dat we volgend schooljaar bijvoorbeeld:  

 meer onderwijsassistent uren krijgen om de leerkrachten te ondersteunen in de groepen; 

 de conciërge ook enkele middagen kan werken i.p.v. alleen de ochtenden;  

 er meer uren kunnen komen voor de vakleerkracht bewegingsonderwijs. 

Wat er uiteindelijk precies gekozen wordt, is nu nog niet duidelijk. U hoort later wat er is gekozen.  
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Wist je dat…..? 
 We op woensdag 12 april voor de 3e keer een koffieochtend hebben georganiseerd voor alle 

ouders van de drie kleutergroepen? We het belangrijk vinden dat ouders elkaar ontmoeten 

en kennismaken met elkaar?  We blij zijn met de grote opkomst van de afgelopen keer?  

Er ook goede vragen worden gesteld en tevens beantwoord?  

 

 De kleuters deze periode spelen en mogen experimenteren met BEE-BOT? Ze met behulp van 

BEE-BOT kennismaken met het programmeren en ook spelenderwijs oefenen met letters, 

cijfers en vormen? Ze heel erg enthousiast zijn om te spelen met BEE-BOT?  

 

 
 We nu twee juffen hebben met dezelfde 

naam in dezelfde groep? Juf Marion en juf Marion in groep 8?  

 

 We in mei nieuwe digitale Touch screen borden krijgen in de groepen 3 t/m 8? We dan geen 

beamers  meer nodig hebben? We het gezoem van de beamer niet zullen missen in de klas? 

 

 Juf Annemarie (de interne begeleider) heeft meegedaan met de kwart Marathon van 

Rotterdam? We heel trots op haar zijn? ‘Onze’ dominee Bert Boter de hele marathon heeft 

gelopen met ook nog eens een geweldige tijd, 3:12:23 uur!  
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Wist je dat…..? 
 De burgemeester van Voorschoten op 23 april een gastles komt geven in groep 8 over de 

Dodenherdenking? We als school (groep 8) op 4 mei de kranslegging mogen verzorgen bij de 

Dodenherdenking? Een leerling van groep 8 een gedicht gaat voordragen tijdens deze 

herdenking? We hopen dat heel veel leerlingen en ouders van de Gevers aanwezig zijn op 4 

mei bij deze herdenking? We ons vereerd voelen dat wij dit mogen doen?  

 

 
 

 We tevreden zijn met onze chromebooks in de groepen en we heel blij zijn dat we er 

binnenkort maar liefst 75 chromebooks bij krijgen? Er straks in iedere groep 3 t/m 8 er 

minimaal 15 beschikbaar zijn voor de leerlingen om te gebruiken? De leerlingen het erg fijn 

vinden om digitaal lessen te maken bij rekenen en taal? We geloven als team in ‘blended 

learning’; een combinatie van online en offline werken in de groep? 

De kleutergroepen gaan werken met 4 tablets per groep in plaats van met de huidige ‘oude’ 

skoolmates?  

 

 

‘Vele handen maken licht werk’. Vandaar deze vraag: we 

zoeken ouders die ons kunnen helpen met het leeg maken van 

de teamkamer en de kamer van de intern begeleider op 

donderdagmiddag 26 april, vanaf 15.45 uur. We krijgen 

nieuwe vloerbedekking in beide ruimtes. Als de klus is 

geklaard, drinken we gezellig samen een drankje! Stuurt u 

even een mailtje als u ons kunt helpen:  

efintelman@gevers.pcsv.nl 
 

Versierraamcommissie 

 
De raam versier commissie is weer aan de slag geweest op een aantal 

woensdagochtenden. Het resultaat mag er zijn: de ramen zien er weer schitterend uit! Ik 

wil de ouders bedanken voor de inzet!  We zoeken nog ouders die de commissie kunnen 

versterken. Lijkt je het leuk en kun je een  aantal woensdagochtenden helpen? Mail naar: 

efintelman@gevers.pcsv.nl 

 

 

Inpakkers en sterke ouders GEVRAAGD!   

mailto:efintelman@gevers.pcsv.nl
mailto:efintelman@gevers.pcsv.nl
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Vakantierooster 2018-2019 

 
Het vakantie rooster is vastgesteld en via Social Schools al gecommuniceerd op 3 april. 

MR heeft ingestemd. Bij deze nogmaals even op een rij. Ik kan de studiedagen en evt. 

roostervrije dagen nog niet communiceren, want deze zijn nog niet bekend. Dit hangt 

ook af van de enquête die is gehouden door de MR. Deze data worden  in mei 

vastgesteld.  

 

Leidens Ontzet  wo. 3 oktober 2018 

Herfst    22 okt. t/m 26 okt. 2018 

Kerst *   24 dec. t/m 4 jan. 2019 

Voorjaar   25 febr. t/m 1 maart 2019 

Goede Vrijdag  vr. 19 april 2019 
Mei    22 april t/m 3 mei 2019 (incl. 2e Paasdag, Koningsdag & Bevrijdingsdag) 

Hemelvaart    do. 30 mei 2019 

Pinksteren   ma. 10 juni 2019 

Zomer *   22 juli t/m 1 sept.  

 

* De middagen voor de kerst en de zomervakantie zijn vrij.  

 
Combinatiegroepen 1-2  

Dit schooljaar hebben we een pilot ‘groep 1-2’ om uit te proberen of we als school in 

2018-2019 in z’n geheel willen overstappen naar drie combinatiegroepen 1-2 i.p.v. groep 

1 en groep 2 apart.  

 

We concluderen het volgende: 

Een combinatiegroep 1-2 heeft meer voordelen voor de leerlingen & leerkrachten dan 

groepen met slechts 1 jaargroep. 

 

 Jongste kleuters kunnen van & met de oudste kleuters leren. 

 Oudste kleuters kunnen zaken uitleggen, voordoen en de jongste kleuters helpen. 

Groep > minder afhankelijk van de leerkracht. Kleuters > voelen zich 

competenter, krijgen meer zelfvertrouwen.  

 Jongste kleuters leren sneller routines en afspraken/regels. 

 Jonge kleuters met ontwikkelingsvoorsprong profiteren van het aanbod van gr. 2. 

 Leerkracht is bewuster bezig met de doelen van gr. 1 én 2. 

 Bewezen effectief volgens onderzoek. 

 Combinatiegroep zorgt voor meer afstemming en betere samenwerking in de 

kleuterbouw. 

 3 combinatiegroepen zorgt voor gemiddeld kleinere groepen wat fijn is voor de 

leerlingen en alle leerkrachten. 

Belangrijk is wel dat er een ongeveer evenredig aantal groep 2 leerlingen versus groep 1 

leerlingen in de groep geplaatst worden. Tijdens een eerdere koffieochtend heb ik een 

presentatie gegeven aan de ouders over de bevindingen en de conclusies. Ook de MR is 

meegenomen in dit proces en hebben zich positief uitgesproken over combinatiegroepen. 

We gaan nu voorbereidingen treffen om in 2018-2019 goed te starten met drie 

combinatiegroepen. Deze zullen starten met ongeveer 17-20 leerlingen en eindigen met 

ongeveer 23-26 leerlingen. Mocht u nog vragen hebben, loop gerust even binnen.  
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Kiesgroep  

 
Beste ouders, 
  
De eerste Kiesgroep in Voorschoten-Wassenaar voor groep 6 t/m 8 is inmiddels afgerond. Hier zijn 
positieve ervaringen mee opgedaan. De KIES spel- en praatgroep is er voor kinderen waarvan de 

ouders kort of langer geleden gescheiden zijn. KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situaties. 
 
We starten aan het begin van het nieuwe schooljaar een nieuwe groep. Momenteel inventariseren wij 
de nieuwe aanmeldingen voor de Kiesgroep.   
 
Afhankelijk van het aantal  aanmeldingen zal er gekeken worden voor welke groepen de KIES dit keer 
gegeven zal worden (groep 4 tot en met 6 of groep 6 tot en met 8).  Als er voldoende aanmeldingen 
zijn kunnen er ook kort na elkaar, twee groepen gegeven worden.  
 
Wij hopen eind dit schooljaar de ouders van opgegeven kinderen duidelijkheid te kunnen geven over 
de start, welke dag/tijdstip en voor welke groep(en). Uw aanmelding nu, mag dus ook een voorlopige 
aanmelding betreffen, aangezien wij u nu nog geen definitieve keuze voor leeftijd, dag en start 
kunnen geven. 
 
Graag verwijs ik u naar de informatie over de inhoud van de Kiesgroep en mocht u nog vragen hebben 
neemt u dan gerust contact op via de IB’er of direct via mij: 06-55881074. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Bernadette van Dam (schoolmaatschappelijk werkster vanuit Kwadraad) 
Hartelijke groet, 

Bernadette van Dam 

Maatschappelijk Werker 
 

Gevonden voorwerpen  

 

We hebben heel veel spullen gevonden in en om de school, deze worden tot 26 april 

bewaard en daarna gooien we deze spullen weg of schenken we het aan een goed doel.  

U kunt tot en met 26 april binnen lopen als ouder om te kijken. De spullen liggen in de 

kleutergang, bij het bordje ‘gevonden voorwerpen’, vlakbij de kopieermachine.  

 

Dinsdag 24 t/m donderdag 26 april legt de conciërge meester B’davy de spullen in ’t 

Rommeltje, zodat alle ouders de spullen goed kunnen bekijken.  


