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Voorwoord: 

Een laatste Nieuwsbrief van mijn kant. Ik heb met zeer veel plezier vanaf oktober op de 
Gevers gewerkt en wil u vanaf deze kant hartelijk danken voor het vertrouwen en de 
prettige samenwerking. Deze week draag ik, in het volste vertrouwen, het directiestokje 
over aan Arnaud, vanaf de zomervakantie is hij waarnemend directeur. Ik mag de school 
voorlopig nog 1 dag per week blijven ondersteunen, daar ben ik erg blij mee. Ik neem 
deze week dus afscheid als interim-directeur, maar ik hoef gelukkig nog geen definitief 
afscheid te nemen van de school.  
 
In deze nieuwsbrief vindt u ook het laatste nieuws over onze gewijzigde formatie. 
Juf Janine heeft per 1 augustus een nieuwe baan en ook juf Cynthia zal na de vakantie 
niet terugkomen. Hierdoor is het één en ander gewijzigd in de formatie. 
 
Verder ook de nodige informatie over het nieuwe schooljaar, data van studiedagen, 
nogmaals de vakanties, de schooltijden en de gymtijden.  

Juf Edith kan haar werkzaamheden nog steeds niet oppakken i.v.m. haar thuissituatie. 
 
Juf Sanna is helaas nog niet beter maar gaat wel na de vakantie langzaam starten met 
werkzaamheden in de groep, dit zal in het begin nog heel kort zijn. Als vervanging van 
Sanna hebben we juf Joke Buijs bereid gevonden om 2 dagen per week in deze groep te 
zijn. De woensdagen neemt juf Sjoukje voorlopig voor haar rekening. 
 
Juf Mariska start na de vakantie met 2 ochtenden lesgeven in de 
groep, deze uren zullen per week worden uitgebreid. De 
middagen zal juf Margot voor haar rekening nemen, zolang 
Mariska nog niet volledig kan werken.  
Het zwangerschapsverlof van Stephanie hebben we helaas nog 
niet ingevuld. Pool West is hard op zoek naar iemand en zodra 
we iemand hebben gevonden, hoort u dat.  
 
We hebben vrijdag 12 juli afscheid genomen van juf Margot, zij 
gaat genieten van haar welverdiende pensioen. Gelukkig mogen 
we af en toe een beroep op haar doen om in te vallen….en dat 
gaat ze na de zomervakantie dan ook al direct doen. Hier zijn wij 
heel blij mee!  

We nemen dit jaar afscheid van een aantal leerlingen en we wensen hen op hun 
toekomstige school een zeer mooie tijd toe. Wij gaan jullie 
missen! 
Jennifer Vis uit groep 1/2B gaat naar SBO Vliethorst in 
Leidschendam. 
Helena Marabi uit groep 1/2C verhuist naar Zoetermeer en 
gaat naar Prins Florisschool  
Hafsa Marfouk uit groep 6  gaat naar SBO de Vlieger in Leiden 
 
 
 
 
 
 

Personalia: 

We nemen afscheid van: 
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Vakantierooster 2019-2020: 

Leidens Ontzet: donderdag 3 oktober 2019 
Herfstvakantie: maandag 21 tot en met vrijdag 25 oktober 2019 
Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020 
Voorjaarsvakantie: maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020 
Goede Vrijdag: vrijdag 10 april 2020 
Tweede Paasdag: maandag 13 april 2020 
Meivakantie: maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei 2020 
Hemelvaart: donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020 
Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni 2020 
Zomervakantie: maandag 20 juli tot en met vrijdag 28 augustus 2020 
 
Vrije middagen: 
Middag voor Sinterklaas: 5 december 2019 
Middag voor de kerstvakantie: 20 december 2019 
Middag voor de zomervakantie: 17 juli 2020 
 
 
Schooltijden: 

 
Groep  Dagen  Tijden  
  ochtend  middag  
1-2   maandag, dinsdag & donderdag:  

woensdag:   
vrijdag:  

8.30 – 11.45 uur  
8.30 – 12.15 uur  
8.30 – 11.45 uur  

13.00 -15.15 uur  
middag vrij   
middag vrij  

3 t/m 8  maandag, dinsdag, donderdag & vr.  
woensdag  

8.30 – 11.45 uur  
8.30 – 12.15 uur  

13.00 -15.15 uur  
middag vrij  

 
Formatie 2019-2020: 

 
Leerkrachten voor de groep   

groep   leerkracht(en)  Werkdagen  
1-2 A  Sanna de Wit / Joke Buijs  

Sjoukje Kruidhof  
maandag, dinsdag & woensdag  
woensdag, donderdag & vrijdag  

1-2 B  Heiltje van Rijn  
Marlene van Egmond 

maandag, dinsdag & woensdag,   
donderdag & vrijdag  

3  José Bervoets  
Daniëlle Abbenbroek  

maandag, dinsdag   
woensdag, donderdag & vrijdag   

4  Corinne Snoeker  
  

maandag, dinsdag, woensdag,   
donderdag & vrijdag  

5  Ilse Woesthoff  maandag, dinsdag & woensdag  
donderdag  & vrijdag  

6  Bartjan van Paassen  maandag, dinsdag   
woensdag donderdag & vrijdag  

7  Mariska Wesselo  
Vanaf januari: Stephanie van Kampen  

maandag, dinsdag   
woensdag, donderdag & vrijdag   

8  Marion van der Mark  maandag, dinsdag & woensdag  
donderdag & vrijdag  
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Leerkrachten naast de groep  

Vakleerkracht gym  Ruud Bol   
Hildebrand Prak   

woensdag & vrijdag  
vrijdagmiddag  

Vakleerkracht   
muziek/co-teacher  

Marjolein Gijzel   dinsdag & donderdag, 1x per 
maand  

Plusklas leerkracht BB   Arnaud Ouwehand  donderdag  
Plusklas leerkracht MB  José Bervoets  woensdag  
Extra ondersteuning   
groep 3   

Marlene van Westbroek  Woensdag om de week en 
vrijdagmiddag  

Coördineren van creatieve 
middagen en schooltuin  

Sjoukje Kruidhof  Na de herfstvakantie woensdag 
om de week en vrijdagmiddag  

  
Onderwijs ondersteunend, intern begeleider en directie   

Onderwijs assistent   Joyce Bakker  dinsdag, donderdag & vrijdag  
Onderwijs assistent  Marjolijn Schroot  maandag, dinsdag & vrijdag   
Administratief medewerker  Nancy Tebrugge  maandagochtend en 

donderdag  
Conciërge  B’davy Piket  

  
maandagochtend, dinsdag, 
woensdagochtend  & 
donderdagochtend & vrijdag   

Interne begeleider   Annemarie van Rooijen  dinsdag om de week, 
woensdag, donderdag   
& vrijdag om de week  

Directeur (waarnemend)  Arnaud Ouwehand  
  

Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag  

 
We hebben helaas nog geen invulling voor het zwangerschapsverlof van juf Stephanie, 
maar we hebben goede hoop dat dat voor elkaar komt. Als we geen geschikte kandidaat 
kunnen vinden zullen we het intern oplossen.  
 
Lokalen: 

Groep 3 zal verhuizen naar het huidige overblijflokaal, dit lokaal zal daar ook helemaal voor 
worden ingericht. De tussenwand naar de huidige groep 1/2 C zal open gaan, op die manier 
heeft groep 3 extra ruimte. 
Het lokaal van de huidige groep 5 wordt volgend jaar overblijflokaal. 
In het lokaal waar nu groep 3 zit, komt groep 4 en daarnaast komt groep 5.  
 
Gym: 

Wij vinden bewegingsonderwijs belangrijk voor onze leerlingen.   
Alle leerlingen vanaf groep 3 t/m 8 hebben twee keer per week bewegingsonderwijs van 
de vakleerkracht. De vakleerkracht gym Ruud Bol geeft op woensdag en vrijdag 
les. Op vrijdagmiddag geeft Ruud samen met vakleerkracht Hildebrand Prak les.   
 
De leerlingen van de groepen 1 en 2 nemen een tas met gymspullen 
mee: graag gymschoenen zonder veters en een T-shirt en broekje of gympakje voorzien van 
naam. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen zo veel mogelijk zelfstandig deze gymkleding 
aan en uit kunnen trekken? Deze gymspullen worden op school bewaard. Met enige 
regelmaat worden ze voor een wasbeurt mee naar huis gegeven.  
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Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 geldt: graag gymkleren in een rugzak. Liever geen 
rugtas met lange dunne touwtjes, deze kunnen niet goed opgehangen worden aan de 
kapstok. Voor de gymkleding graag een korte broek, T-shirt met gymschoenen met 
harde, lichtgekleurde zolen. Gymkleding wordt aan het eind van de week meegegeven voor 
een wasbeurt. De gymkleding mag dus niet op school blijven, dit i.v.m. hygiëne en 
ruimtegebrek aan de kapstokken.   

  
groep  
  

Tijden  
  

Dagen  
  

Wie geeft les?  
  

Plaats  
  

1-2a,1-2b   
  

wisselend  
  (meestal di/do) 

groepsleerkracht   
  

speelzaal school  
  

3  
  

09.10 – 09.50 uur  woensdag   Ruud  

Sporthal Vliethorst  
  
  
  
  
  
  
  
  

14.15 – 15.00 uur  
  

vrijdag  
  

Ruud en Hildebrand  
  

4  
  

09.50 – 10.30 uur  woensdag  Ruud  
14.15 – 15.00 uur  vrijdag  Ruud en Hildebrand  

5  
  

08.30 – 09.10 uur  woensdag  Ruud  
13.15 – 14.00 uur  vrijdag  Ruud en Hildebrand  

6  10.30 – 11.10 uur  woensdag  Ruud  
  13.15 – 14.00 uur  vrijdag  Ruud en Hildebrand  
7  
  

11.10 – 11.50 uur  woensdag   Ruud  
08.30 – 09.15 uur  vrijdag  Ruud  

8  
  

11.50 – 12.30 uur  woensdag   Ruud  
09.15 – 10.00 uur  vrijdag  Ruud  

 
 
Studiedagen: leerlingen vrij! 

 
Studiedagen 2019-20120  

Dag : Datum: 
maandag  28 oktober   
Vrijdag   6 december  
Woensdag   22 januari  
Maandag   2 maart  
Vrijdag   26 juni  
  

    
 
Gevonden voorwerpen: 

Deze laatste schoolweek zullen de gevonden voorwerpen op woensdag en vrijdag aan het 
eind van de ochtend klaarliggen op de tafeltennistafel op het voorplein. Wat niet wordt 
meegenomen, zal vrijdag worden weggegooid! 
 
 
Werkzaamheden aan het pand: 

In de zomervakantie zal de voorgevel van de Gevers in de steigers staan vanwege 
schilder werkzaamheden. 
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Nieuwe schoolgids: 

De nieuwe schoolgids voor schooljaar 2019-2020 zal vanaf de zomervakantie op de website te vinden 
zijn. 
https://www.gevers.pcsv.nl/onze-school/schoolgids/ 
 
Social Schools: 

Social Schools, ons communicatie platform, wordt in de zomervakantie omgezet. Als ouder 
wordt u dan automatisch lid van een nieuwe groep. U krijgt daar ook melding van. Voor 
vragen over SocialSchools kunt u altijd contact opnemen met administratie (Nancy 
Tebrugge), administratie@gevers.pcsv.nl of directie (Arnaud Ouwehand). 
 
 
Vanuit de Goede Doelen commissie: 

Wij hebben met elkaar maar liefst € 1670,-  opgehaald voor stichting Haarwens. 
Het jaar begon goed nadat Jonna en Louise uit groep 6 hun 
paardenstaart hadden gedoneerd aan de stichting. Vervolgens 
liep het storm op de boekenmarkt tijdens de 
Kinderboekenweek en hebben een aantal meiden uit groep 8 
zich hard ingezet om in de kerk en bij vrienden/ familie geld op 
te halen. Wat een kanjers! 
 
Namens de commissie en stichting Haarwens: ontzettend 
bedankt voor jullie hulp en medewerking! 
 
Schoolreisje: 

We gaan 24 september met de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje. U krijgt daarover deze week 
een brief met alle informatie .  De betaling gaat via het systeem Wiscollect, hiervoor krijgt u 
een betalingslink.  Deze link ontvangt u in de eerste week na de zomervakantie. 
 
Schooltuin: 

We hebben inmiddels een prachtige schooltuin, en er is de 
afgelopen maand al van alles geoogst en klaargemaakt door de 
kinderen.  
Mede dankzij juf Sjoukje en hulpouders die steeds weer klaar 
staan om met de kinderen aan de slag te gaan is de tuin een  
groot succes.  
 

 
Zomeractiviteiten Bibliotheek Voorschoten Wassenaar:   

Informatieve speurtocht over Leonardo Da Vinci  
  
Omdat het ‘het jaar van Leonardo da Vinci’ is organiseert de bibliotheek een informatieve 
speurtocht voor alle basisschoolleerlingen.  
Door de hele bibliotheek hangen er vanaf 20 juli t/m 31 augustus platen van Leonardo Da 
Vinci. Probeer ze allemaal te vinden, en leer Leonardo een beetje kennen. En /of, als je dat al 
kan, het woord te raden. Zal het jou gaan lukken?  



Nieuwsbrief PC Basisschool Gevers Deynoot 
Juli 2019 

  
  
Dus als je toch een lekker vakantieboek komt uitzoeken, doe dan 
meteen die leuke speurtocht.  
De Speurtocht vind je in de bibliotheek van Voorschoten en Wassenaar.  
Duik met een boek de zomer in!  
 
De Zomerleesbingo is een spel voor alle kinderen van de basisschool dat het lezen tijdens de 
vakantie extra leuk maakt.  
Haal een ZomerLeesBingokaart in Bibliotheek Voorschoten en begin met lezen. Voor elke 
uitgevoerde leesopdracht verdien je een stempel op de bingokaart. Als de Bingokaart 
helemaal vol gelezen is, dan heb je een duik in de grabbelton in de bibliotheek verdiend! 
Kinderen in Voorschoten krijgen bij deelname ook een stempel in hun vakantiepas.  
De ZomerLeesBingo duurt van 15 juli t/m 9 september. Alle kinderen die lid zijn van de 
bibliotheek kunnen meedoen. Voor kinderen die nog niet zelf  
kunnen lezen is er een speciale ZomerVoorLeesBingo-kaart beschikbaar.  
Dus kom naar de bibliotheek en duik met een boek de zomer in!  
 De ZomerLeesBingo kan je doen in de bibliotheek van Voorschoten.  
  
Lekker voorgelezen worden.  
Soms is het gewoon heerlijk als je even niet zelf leest. Maar je lekker voorgelezen wordt. Heb 

je zin in zo'n momentje? Kom dan lekker naar de bieb. Check de 
agenda op onze website (www.obvw.nl) om te zien waar en hoe 
laat er wordt voorgelezen. Maar let op; soms gebeurd dit ook in 
het Engels. Dat kan fijn zijn om te oefenen, of als je al Engels 
spreekt om het nog eens te horen.  
Het voorlezen gebeurd in de bibliotheek van Voorschoten en 
Wassenaar.  

  
De VakantieBieb-app. 'Nu open'  
Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb-app neem je ruim 50 e-books overal met je 
mee. Er is van alles wat: spanning, chicklit, literatuur en informatief. Dus download de app op 
je smartphone en je verveelt je nergens meer.  
De VakantieBieb is nu open met e-books voor jeugd en volwassenen en bovendien gratis.  
Wat houd je nu nog tegen? Veel leesplezier!  
  
Aangepaste openingstijden ivm de zomer  
De bibliotheek zet haar medewerkers en vrijwilligers zo efficiënt mogelijk in deze zomer. 
Omdat in de vakantieperiode ook het aantal bezoekers duidelijk lager is, mede omdat onze 
leden in de zomerperiode 6 weken i.p.v. 3 weken materialen kunnen (zomer)lenen, is de 
bibliotheek dagelijks minder lang geopend dan dat je gewend bent.  
 Openingstijden Voorschoten:  
Maandag 13.00 uur tot 17.00 uur  
Dinsdag 10.00 uur tot 17.00 uur  
Woensdag 13.00 uur tot 17.00 uur  
Donderdag 13.00 uur tot 17.00 uur   
Vrijdag 10.00 uur tot 17.00 uur  
Zaterdag 10.00 uur tot 14.00 uur  
Openingstijden Wassenaar:  
Maandag 13.00 uur tot 17.30 uur  
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Dinsdag 10.00 uur tot 17.30 uur  
Woensdag 10.00 uur tot 20.00 uur  
Donderdag 10.00 uur tot 17.30 uur  
Vrijdag 10.00 uur tot 17.30 uur  
Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur  
Uitleentermijn: 6 weken  
  
En kom je ook fijn een (luister)boek lenen, dan mag dat in de periode van 8 juli tot 18 
augustus voor 6 weken in plaats van 3. Zo kan je de hele zomer lekker veel plezier beleven 
aan lezen. 


