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Het is vrijdagmiddag, eind eerste schoolweek. Samen met meester 
Bart-Jan sta ik in de sporthal waar kinderen net gegymd hebben. We 
buigen ons over een emmer sop en beginnen de vloer te dweilen. Een 

van de leerlingen voelde zich niet zo lekker en had in de WC gespuugd. 
Helaas voor ons net naast de pot. In het onderwijs zeggen we dan: we 

stropen onze mouwen op en gaan aan de slag. Het ene moment sta je 
een rekensom uit te leggen, het volgende moment moet er iemand 
getroost worden. Nu even opruimen en dan is het bijna weekend.  

 
We keken vorige week terug op een goede start van het schooljaar. 

Voor dit jaar hebben we weer plannen om ons onderwijs nog verder te 
verbeteren. Zo blijft er aandacht voor de leervertraging die sommige leerlingen hebben 
opgelopen door de afgelopen twee jaar met diverse noodgedwongen schoolsluitingen.  

  
“Leraar: iedere dag anders’’ is een slogan van vroeger, maar dekt nog steeds de lading. Het 

werk vraagt iedere dag iets anders van je en er zijn gelukkig veel momenten waarop je van 
betekenis kunt zijn voor elkaar. Als team van de Gevers willen we dat ook dit schooljaar weer 
zijn. Van betekenis voor de kinderen in de eerste plaats en daarnaast ook voor elkaar en onze 

omgeving. Dat kan gaan om extra aandacht, of aanpassingen in het lesaanbod. En soms 
betekent dat gewoon letterlijk met de dweil de vloer weer schoonmaken.       

 
“Onderwijs: ieder jaar anders’’. Ik wens iedereen een ander jaar toe, met voldoende aandacht 
voor elkaar.  

  
Arnaud Ouwehand 
Directeur P.C.B. Gevers Deynoot 

 
 

 
De volgende leerlingen heten we van harte welkom op de Gevers. We hopen dat je het snel 

naar je zin zult hebben!  
 
- Sonia Matei (groep 5)     - Bente Bo Neuteboom (Vlinders) 

- Jasmine Cavé (groep 5)    - Bo van de Vlekkert (Vlinders) 
- Valentijn Cavé (groep 3)    - Boaz van Vliet (Vlinders)  

- Isa Burgemeester (Vlinders)    - Romée Schaafstra (Vlinders)   
 
 

Voorwoord 

Welkom aan nieuwe leerlingen 
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Wij zijn blij dat we dit jaar voor iedere groep weer een vaste leerkracht hebben. Naast de 
leerkracht hebben we ook structureel extra handen in de klas. Onze onderwijsassistenten, juf 
Romy en juf Joyce helpen zoveel mogelijk mee in verschillende groepen. Zij begeleiden de 

leerlingen in de groep zodat de leerkracht ook verlengde instructie kan geven op dat moment. 
Zij begeleiden samen met de leerkracht ook het lees- en rekencircuit. 

 
Juf Corinne zal de komende periode extra technisch leesbegeleiding geven aan leerlingen die 
dit nodig hebben. Dit gaat in overleg met de leerkracht en de intern begeleider. 

 
Ook hebben we dit jaar twee NT2 leerkrachten, juf Ellen en juf Natalie, die de leerlingen in 

groepjes zullen begeleiden buiten de groep om de woordenschat uit te breiden en pre-teaching 
te geven. 

 
Juf Peri begeleidt op de woensdag en de donderdag de Cheetahgroep en geeft uitleg aan 
leerlingen die met rekenen o.a. werken met “Meesterwerk’’.  

 
Tijdens de start – of voortgangsgesprekken informeert de leerkracht u over de extra 

begeleiding indien dit van toepassing is voor uw kind.  
 
Heeft u vragen of zorgen omtrent de ontwikkeling van uw kind? U kunt, naast de 

groepsleerkracht, altijd contact opnemen met onze intern begeleider Marti. 
marti.jonkbloed@gevers.pcsv.nl   

 
 

 
 
Dit schooljaar hebben we een nieuwe Schoolmaatschappelijk werker. Haar naam is Michelle 

den Hollander. Ze zal in de even weken op dinsdag van 08:30-12:00 aanwezig zijn op de 
Gevers. Nieuw: Vanaf 08:30-09:30 is er ruimte voor inloop van ouders op school.  

 
Het SMW vormt de belangrijkste schakel tussen 
VVE en de basisscholen. De SMW-er kan ingezet 

worden voor hulpvragen van leerlingen die veelal 
via de leerkracht bij de IB-er terechtkomen. Voor 

kinderen die zich om verschillende redenen op 
school niet optimaal kunnen ontwikkelen vanwege 

bijvoorbeeld verlies en rouw, faalangst, 
echtscheiding ouders, pestgedrag of zwakke 
sociale vaardigheden, kan een beroep op de 

SMW-er gedaan worden.  
 

Als ouder kunt u ook bij het SMW terecht met 
vragen rondom opvoeding, ouderschap, relaties 
en welzijn.  

 
  

Extra begeleiding leerlingen dit schooljaar      

Schoolmaatschappelijk werker (SMW)       

mailto:marti.jonkbloed@gevers.pcsv.nl
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Kun jij het je nog herinneren dat jouw kind 
voor het eerst naar school ging? Een nieuwe 

omgeving, nieuwe mensen, nieuwe 
gewoontes. Vaak een spannende periode 

voor kinderen én ouders. Voor ouders met 
een vluchteling- of migratieachtergrond is 
dit ook een grote stap die onzekerheden en 

vragen met zich meebrengt. Zij spreken 
immers de Nederlandse taal (nog) niet goed 

en zijn minder bekend met onze 
(school)cultuur. Dit vraagt intensieve 

begeleiding waar de leerkracht simpelweg de 
tijd niet voor heeft. En dat is jammer, want 
een goede start op de basisschool vergroot 

immers de kansen van een kind.  
 

 
Daarom organiseert Voorschoten Voor Elkaar ook dit jaar weer het project ‘Wegwijs op school’; 
een project waarbij ouders andere ouders helpen om vertrouwd te raken met de regels en 

gewoonten op school. Zo kan het gezin meer betrokken worden bij alle schoolactiviteiten en 
dat helpt het kind in zijn of haar ontwikkeling. Afgelopen schooljaar is dit project met succes 

gestart op de Gevers.  
 
Hoe werkt het? 

- In dit project maakt een vrijwillige ouder de deelnemende ouder(s) wegwijs op school 
gedurende één jaar.  

- De ‘maatjesouders’ worden in overleg met school gekoppeld aan de deelnemende ouders. - - 
Gedurende het traject is er begeleiding van een sociaal werker van Voorschoten Voor Elkaar.  
- Bij aanvang is er wekelijks contact, bijvoorbeeld op haal- en brengmomenten, en later wordt 

dit afgebouwd. 
- Er wordt samengewerkt aan een checklist die concreet weergeeft wat er van de ouders wordt 

verwacht. Denk aan: welk eten en drinken moet mee naar school, hoe moet je je kind 
ziekmelden, wanneer is de ouderavond, hoe kun je meedoen met feesten?  
 

Wij zoeken enthousiaste ouders die dit schooljaar kunnen starten met ‘Wegwijs op 
school’.  

 
Belangstelling? Lijkt het jou leuk om als ‘maatjesouder’ een andere ouder te begeleiden of wil 
je meer informatie over dit project, neem dan contact op met Margret Engelbertink (sociaal 

werker bij Voorschoten Voor Elkaar) via margret@voorschotenvoorelkaar.nl of 06 - 40 55 32 
71  

 
  

Gezocht: ouders die andere ouders wegwijs op school willen maken 
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Afgelopen schooljaar hebben we als team alle schoolregels en bijbehorende maatregelen 

opnieuw besproken. Veel gedragsregels komen voort uit De Vreedzame School. Wat leren de 

kinderen? 

De volgende sociaal-emotionele vaardigheden komen ieder jaar aan bod: 

- Inzicht in het effect van  je eigen gedrag op anderen. 

-   Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen in anderen. 

-   Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen. 

- Herkennen van gevoelens. 

- Omgaan met gevoelens. 

- Controle over jezelf; een rem op hinderlijk impulsief gedrag. 

- Conflicten oplossen door win-win situaties. 

- Meedenken hoe sommige dingen in de klas geregeld worden. 

- Zelfvertrouwen/ positief zelfbeeld versterken. 

 

Tijdens de eerste periode van het schooljaar worden niet alleen de 

schoolregels besproken en herhaalt, maar ook groepsafspraken gemaakt. Hoe willen wij het in 

de klas? Welke taakjes zijn er en wie is daar verantwoordelijk voor?  

 

Iedere maand stellen we 1 schoolregel centraal. 

Deze maand: We houden rekening met elkaar 

 

Hoe willen we met elkaar omgaan? Wat is het verschil tussen plagen en pesten?  

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat 

hij/zij er bij hoort.  

De kinderen leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een aardige, 

positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets 

met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. 

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve 

opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. 

De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen 

respect moet hebben voor de mening van anderen.  

 

In iedere groep is bekend dat we een time-out regel hebben. Een time-out is bedoeld om een 

leerling even uit een situatie te halen. Bij herhaling van negatief gedrag volgt een passende 

time-out: even op een andere plek, even naar binnen tijdens het buitenspelen of voor een korte 

tijd naar een andere groep. We laten leerlingen altijd reflecteren op hun eigen gedrag en hoe 

ze dit de volgende keer kunnen voorkomen.   

 

 

 

 

Schoolregels en Vreedzame school      
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Dit schooljaar zijn we in groep 4 t/m 8 gestart met een nieuwe methode rondom voortgezet 
technisch en begrijpend lezen. De methode heet: Blink Lezen. Onze vorige methode voldeed 

net meer aan onze eisen. We hebben gewerkt aan een leesbeleidsplan en willen graag een 
compleet aanbod op het gebied van lezen. Blink lezen is een combinatie van technisch en 

vloeiend lezen, begrijpend lezen (en kijken/luisteren), verdiepend lezen, vrij lezen en 
voorlezen. Blink Lezen maakt kinderen nieuwsgierig, dat hebben we gemerkt deze eerste 
weken.  

Na afloop van iedere periode krijgen alle kinderen het gezamenlijk leesboek mee naar huis.  
 

Onze schoolbibliotheek is de afgelopen periode vernieuwd. Veel oude titels hebben we 
weggedaan, of worden nog één keer aangeboden op de boekenmarkt in oktober. Dit 
schooljaar investeren we extra in de aanschaf van nieuwe geschikte lees- en 

informatieboeken voor alle groepen.  
 
  
 
 
   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

We zijn nog op zoek naar ouders die willen helpen om onze schoolbibliotheek te 
onderhouden en te assisteren bij het uitlenen van boeken. Heeft u interesse? U kunt 
zich opgeven via info@gevers.pcsv.nl  

 

Dit schooljaar komt de schoolfotograaf in plaats van najaar in het voorjaar, namelijk op 15 mei. 
De afgelopen jaren was de schoolfotograaf in september op school, maar die maand willen we 
rustiger (lees: minder extra activiteiten) laten verlopen. Een ander voordeel is dat de groep de 

Vlinders rond mei ongeveer compleet is.  

Onze nieuwe leesmethode voor groep 4 t/m 8   

Schoolfotograaf    

mailto:info@gevers.pcsv.nl
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Na 2 jaar konden we eindelijk weer een algemene informatieavond houden. We waren blij met 

de opkomst en betrokkenheid onder de aanwezige ouders.  
Aan de hand van diverse stellingen raakten we in gesprek met elkaar over opvoeden in een 
wereld vol media. Linda Vonhof van Socialmediawijs gaf naast informatie ook vrijblijvende tips 

en adviezen. U kunt ze nalezen op de handout.   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Na koffie en thee was er tijd om kennis te maken in de groep met de leerkracht en elkaar.  

Mocht u de avond hebben gemist, dan kunt u alle relevante informatie ontvangen via de 
leerkracht. Binnenkort zijn de startgesprekken voor alle ouders van groep 3 t/m 8. Later in het 
najaar volgen de gesprekken met leerkrachten van groep 1/2.  

 
  

Informatieavond  
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Op 21 september 2022 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in 

samenwerking met Tischa Neve een webinar over het helpen groeien van kinderen 
met een positieve mindset. Het is bedoeld voor alle ouders van kinderen tussen de 2 

en 12 jaar. 
 

Wil jij je kind helpen om leren leuk te vinden, vertrouwen 

te krijgen in zijn of haar 

eigen kwaliteiten en positief 

denkend door het leven te 

gaan? Meld je dan aan voor 

de (gratis) webinar 'Help je 

kind groeien met een 

positieve mindset!' In dit 

webinar geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa 

Neve, bekend van tv en andere media, tips om je kind te 

helpen groeien. 

Kinderen met een groeimindset geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren 

en ontwikkelen. Dat je talenten alleen het startpunt zijn en dat je steeds kunt blijven 

groeien door hard te werken en ervaring op te doen. Deze manier van denken kan je kind 

enorm helpen om zelfvertrouwen op te bouwen en te groeien op alle gebieden. En het 

goede nieuws is: je kunt je mindset veranderen. En wij kunnen kinderen helpen om die 

groeimindset aan te leren of te behouden. 

 

 

Dit webinar vindt plaats op woensdag 21 september 2022 van 20.00 tot 21.00 uur. 

 

Aanmelden voor de gratis CJG-webinar ‘Help je kind groeiend met een positieve 

mindset’kan via www.cjgcursus.nl of via deze link.  

 

 

 
Op 11 oktober 2022 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking 

met Leoniek van der Maarel een webinar voor ouders over het helpen van kinderen 
in rouw. 
 

Eén van de zwaarste taken waar je als ouder voor kan komen te staan is je kind begeleiden 
bij een groot verlies. Als je dan als ouder met datzelfde verlies wordt geconfronteerd, dan 

lijkt dit een onmogelijke taak.  
Tijdens dit webinar leer je hoe kinderen rouwen, wat normaal rouwgedrag is, wanneer je je 
zorgen moet maken, hoe kinderen dood begrijpen gerelateerd aan hun leeftijd en wat jij als 

ouder kunt doen om je kind te ondersteunen, voor, tijdens en na het overlijden. Daarnaast is 
er aandacht voor jouzelf. Als jij om hetzelfde verlies rouwt, dan ga jij als ouder door een diep 

Webinar CJG: Helpen groeien met een positieve mindset 

Webinar CJG: Omgaan met verlies 

https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3196&ForcePreview=cursus
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dal. Hoe kun je je kind dan begeleiden? Welke emoties laat je wel en niet zien aan je kind? 
Hoe vraag je hulp? Wat als je je kind niet kan 'bereiken'? 

Het webinar wordt gegeven door Leoniek van der Maarel. Zij is psycholoog, orthopedagoog en 
hypnotherapeut en begeleidt kinderen en (jong) volwassenen rondom een verlies. Als 

ervaringsdeskundige én als professional, begeleid ze al 22 jaar gezinnen die worden 
geconfronteerd met een groot verlies. 
 

Dit webinar vindt plaats op dinsdag 11 oktober 2022 van 20.00 tot 21.30 uur. 

 

Aanmelden voor de gratis CJG-webinar ‘Hoe help je je kind in rouw?’ via www.cjgcursus.nl 

of via deze link.  

 

 

 

 

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

administratie@gevers.pcsv.nl 

 

 
 
 

Bent u nieuw op onze school en/of wilt u ons ondersteunen 
 bij een van onze activiteiten?  

 
Schroom dan niet om vrijblijvend  

contact met ons op te nemen. We staan u graag te woord.  
 

info@gevers.pcsv.nl 
071-5612497    

https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3581&ForcePreview=cursus

