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De afgelopen maand zijn in alle groepen diverse tussentijdse toetsen afgenomen. 
Deze toetsen geven de leerkracht een beeld in welke mate een leerling presteert 

op het gebied van lezen, spelling of rekenen. De tussentijdse resultaten worden 
uiteraard met u besproken tijdens de voortgangs- en rapportgesprekken. U krijgt 

hiervoor een aparte uitnodiging.  
 

Over de staking aanstaande donderdag en vrijdag is al eerder bericht. Er is veel 
aandacht in de media en de vakbonden eisen een eerlijker salaris voor mensen 
uit het PO ten opzichte van het VO. Toch is dit niet voor ons de belangrijkste 

reden om te gaan staken. Ondanks dat wij op de Gevers momenteel weinig last 
hebben van het lerarentekort, willen we ons toch solidair tonen met collega’s uit 

het onderwijs om ons heen.  
Staken is een individueel recht en veel collega’s in Voorschoten willen door te 
gaan staken hun zorgen omtrent het onderwijs uiten; zijn er in de nabije 

toekomst wel voldoende leraren? Hoe kunnen we de kwaliteit die we zo graag 
willen leveren behouden?  

We begrijpen goed dat u als ouder opgezadeld wordt met een probleem voor de 
opvang van uw kind. Dat er nu toch weer een staking wordt gehouden geeft aan 
dat er echt zorgen zijn.  

 
Dat er niet alleen zorgen zijn, maar ondertussen ook hard gewerkt wordt en 

mooie dingen gebeuren, kunt u lezen in deze nieuwsbrief.  
 

Arnaud Ouwehand 

Waarnemend directeur 
 

 

 

Voorwoord: 
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Agenda: 

 

07-02    Creamiddag groep 5 & 6 
10-02    Kunstmenu theater groep 3 & 4, loc. Bs. de Vos 

14-02    Rapport 3 t/m 8 mee naar huis! 
14-02    Creamiddag groep 5 & 6 
17-02/21-02  Deze week voortgang/rapportgesprekken  

18-02    Hoefijzertrefbaltoernooi groep 6 
21-02    Dag van de duurzaamheid op de Gevers 

24-02/28-02  Voorjaarsvakantie 
02-03    Studiedag, alle leerlingen vrij! 
04-03    Hoofdluiscontrole 

 
 

Voortgangs- en rapportgesprekken  
 

Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen op vrijdag 14 februari hun rapport.  
Vanaf maandag 3 februari 20.00u kunt u de gesprekkenplanner invullen. De 

juf of meester van de groep van uw kind(eren) zal de hiervoor beschikbare tijden 
aan u doorgeven. Denkt u er aan dit tijdig in te vullen? Alvast bedankt! 
 

Berichtgeving  
 

Het volgende bericht willen we graag even met u delen. We wensen het gezin 
den Braven opnieuw heel veel sterkte!   

Arjanne, de moeder van Julian (groep 6) en Linde (groep 4) verblijft sinds 18 
november 2019 in een revalidatiekliniek in Leiden om te revalideren na een 

hersenbloeding. Intussen kan ze weer redelijk lopen en gaat ze zelfstandig de 
trap op en af. Praten kost wat meer moeite, doordat ze vaak niet op woorden 
kan komen of doordat het uitspreken van woorden niet lukt. 

Sinds een aantal weken is Arjanne in de weekenden thuis en dat gaat naar 
omstandigheden goed. Per 1 februari aanstaande komt Arjanne weer thuis 

wonen en revalideert ze verder poliklinisch. Ze zal dan drie tot vier dagen naar 
de revalidatiekliniek gaan.  
Arjanne zal binnenkort weer af en toe op het schoolplein staan. Ze kijkt er naar 

uit om weer mensen te ontmoeten. 
 

 

Gevers Deynoot schakers op de hoogste trede van het podium 

 
Het jaarlijkse 
schoolschaakkampioenschap van 2020 

is ten prooi gevallen aan het viertal van 
de Gevers Deynoot. Met zes 

overwinningen op een rij hebben ze er 
op zaterdag 25 januari geen 
misverstand over laten bestaan wie de 

terechte opvolgers zijn van de 
schoolschakers van basisschool De Vink. 

Na die driemaal achtereen de trofee en 
bijbehorende titel in de wacht gesleept 
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te hebben moest een flink verjongd team genoegen nemen met een 2e plaats. 
Het podium in het Cultureel Centrum werd gecomplementeerd door het team van 
de Fortgensschool. 

 
De toernooiorganisatie, schaakvereniging Voorschoten (www.svvoorschoten.nl), 

kijkt met een uiterst tevreden gevoel terug op het evenement waar zeventien 
teams aan deel hebben genomen. Gelet op het jeugdige enthousiasme van de 
deelnemers verwachten we de meeste kinderen in 2021 terug te zien. Het is 

mooi om te zien dat het schaakspel nog altijd tot de verbeelding spreekt en 
kinderen gegrepen worden door de eindeloze mogelijkheden die erin schuil gaan. 

Zodra kinderen de spelregels kennen en bij de schaakstukken kunnen kan er al 
deelgenomen worden.  
 

Goed voorbeeld doet volgen en oefening baart kunst. Dat kunnen de schakers 
van de Gevers Deynoot beamen. Vorig jaar werd het team knap vierde en een 

jaar later zijn Joep Low, Owen Hubert, Victor Noppe en Pim Low gekroond tot 
winnaars. Iets waar ze tot voorkort alleen van konden dromen. Op woensdag 11 
maart mogen zij en de schakers van De Vink en de Fortgensschool in Leiden 

deelnemen aan de halve finale van het regionale kampioenschap. De kinderen 
die mede door het toernooi de smaak te pakken hebben gekregen zijn welkom 

om op vrijdagavond (19.15 uur) een aantal proeflessen te komen volgen. Ouders 
zijn ook welkom, ook zij kunnen schaaklessen volgen. 

 

 

Een tijdje geleden hebben de leerlingen van de leerlingenraad aangegeven dat er 

op de Gevers wel meer aan afval scheiden gedaan kan worden. We zijn samen 
op zoek gegaan naar oplossingen en kwamen erachter dat er al veel gedaan 

wordt; papier en GFT worden apart ingezameld. Ook zijn er veel kinderen die een 
beker meenemen naar school. Toch zien we dat er veel drinkpakjes en andere 
verpakkingen dagelijks in de prullenbak verdwijnen. Dat kan beter! Daarom 

willen we hier op vrijdag 21 februari extra aandacht aan besteden. We dopen 
deze dag om tot “dag van de duurzaamheid’’ en willen alle leerlingen dan een 

mooie drinkbeker cadeau doen. De beker kan gebruikt worden op school, maar 
dat hoeft niet.   

 

Dag van de duurzaamheid  

http://www.svvoorschoten.nl/
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Achtergrond info toetsen en rapport 
 

Iedere nieuwsbrief nemen we u mee 
in de ambities die we als team 

gesteld hebben voor de komende 
periode. Dit keer delen we iets meer 
informatie over formatief evalueren 

en het rapport.  
Binnenkort krijgen de leerlingen van 

groep 3 t/m 8 hun rapport. We geven 
vanaf dit schooljaar geen cijfers 
meer, maar beoordelen met woorden. 

Op het rapport staat iets over de 
prestaties van uw kind ten opzichte 

van het gemiddelde, maar ook iets over het leerproces wat uw kind heeft 
doorgemaakt.  
De afgelopen periode hebben we in groepen 3-8 dus niet alleen getoetst om te 

kijken waar een leerling nog op uitvalt, maar ook met de leerling besproken 
welke doelen we willen nastreven en hoe het kind gegroeid is ten opzichte van 

zichzelf. We noemen dit formatief evalueren. Met deze werkwijze krijgen leerling 
en leerkracht inzicht in de sterke punten en in de ontwikkelpunten van de 
leerling en kunnen ze gezamenlijk en in dialoog passende vervolgstappen nemen 

die gericht zijn op verder leren.  

 
 

Op tijd op school 
 

Regelmatig komt het voor dat een aantal kinderen te laat 
op school komen. Kinderen die na de rij naar binnen gaan, 
of na 8.30u nog naar binnen gaan, zijn te laat. Van iedere 

te laatkomer wordt een melding gemaakt. Na meerdere 
meldingen neemt de school contact op met de ouder(s) om 

na te vragen of er een oorzaak is.   
We vinden het belangrijk dat alle leerlingen op tijd kunnen 
beginnen, samen met hun klasgenoten. De leerkracht kan 

dan ook goed starten en hoeft zich geen zorgen te maken 
waar een leerling blijft. Bedankt voor uw begrip!  

 
Plusklas: Meet the professor  
 

De leerlingen van groep 7 en 8 die meedoen in de plusklas krijgen op vrijdag 7 
februari bezoek van een professor uit Leiden. Er is gelegenheid om vragen te 
stellen en de kinderen krijgen meer inzicht in het reilen en zeilen op de 

universiteit.  
 

Bezoek ambulance en huisarts  
 
Deze periode werken de kinderen in groep 1/2 met het thema “gezondheid’’. 
Vorige week kregen alle kleuters de gelegenheid om een echte ambulance van 

binnen te zien. Er werden veel vragen gesteld en de juf werd op een brancard 
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getild. De zus van juf Sanna is huisarts en bracht ook een bezoek aan de 
kinderen in de klas. Het thema is echt gaan leven bij de kinderen!   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
   

 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 
Ik ben Denise, 21 jaar en ik kom uit Leiden. 

Ik zit nu in het 4e jaar van de pabo. 
Misschien hebben jullie mij al zien rondlopen 

op school. Ik loop al een tijdje stage in 
groep 5 bij juf Ilse. Het komende half jaar 
zal ik meerdere dagen op school les geven 

in groep 5. Ik hoop het komende half jaar 
veel te mogen leren. Ik heb er zelf vooral 

heel veel zin in! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Juf Denise 

 

 

 
 
 

 
 

Even voorstellen… 
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Creamiddagen groep 5/6 

 
Veel vrijdagmiddagen worden deels creatief ingevuld met lessen en workshops 

die worden voorbereid door leerkrachten en ouders. Zo hebben de leerlingen van 
groep 5/6 kunnen kiezen uit verschillende opdrachten zoals; hout bewerken, 
muziek maken met een DJ, jam maken, programmeren, sokpoppen maken en 

pomponnen maken.  
Sinds een aantal jaar vullen we deze creamiddagen in onder leiding van juf 

Sjoukje. We willen ons de komende tijd oriënteren op een bredere aanpak en 
invulling van deze middagen. Heeft u als ouder een goed idee? Laat het ons 
weten!  

Onderstaande foto’s geven een mooi overzicht van de creamiddag van afgelopen 
vrijdag.  
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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! 


