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Juf Arriët heeft vrijdag 27 oktober afscheid genomen van de Gevers Deynoot school. We 

wensen haar veel geluk en succes toe op haar nieuwe basisschool (groep 6) in 

Amersfoort. We hebben op passende wijze afscheid genomen van haar, met een etentje 

in een sushi restaurant; eten waar ze dol op is! Ze is erg verwend door de leerlingen (en 

ouders) van groep 5. Ik wil de klassenouders van groep 5 bedanken voor hun 

betrokkenheid en inzet! Er kwamen tevens oud leerlingen langs om afscheid te nemen, 

wat Arriët erg waardeerde.  

 

Juf Ilse heeft gelijktijdig met juf Arriët afscheid genomen van ‘haar’ groep 4 en is nu 

gestart als fulltime groep 5 juf. Bedankt voor de mooie bloemen en attenties die ze kreeg 

op haar afscheid, ze was er blij mee!  

 

We hebben 2 november juf Carla van harte welkom geheten in groep 4! Ze is een 

bekende voor het team, omdat ze in het verleden vast teamlid was en tevens onze 

huidige beeldcoach is.  

 

Juf Cindy is vorige week langs geweest met haar 7 weken oude zoontje 

Mats. De leerlingen genoten hiervan, mochten hem aanraken en kregen 

een kraamlekkernij van haar. Mats liet het allemaal gebeuren. Wat een 

prachtig mannetje! Juf Cindy zal op donderdag 21 december weer 

beginnen met werken.  

 

Juf Ilona is gelukkig weer beter! Ze zal maandag weer aanwezig zijn in groep 6. 

Nogmaals bedankt meester Wieger, voor het invallen.  

 

Meester Ruud heeft woensdag een studiedag gehad, hij heeft weer inspiratie opgedaan 

voor leuke gymactiviteiten! 

 
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:   
Na een bijna zomerse herfstvakantie hadden we op maandag een studiedag met alle 

teamleden. Een geslaagde dag waarbij werken met computers, muziek, aanvankelijk 

technisch- en voortgezet technisch lezen de nodige aandacht heeft gekregen. De 

specialisten van CPS hebben ons in de middag begeleid. We kijken terug op een 

leerzame en geslaagde studiedag.  

Actie schoenmaatje is dinsdag 24 oktober van start gegaan. We hopen op een record 

hoeveelheid gevulde dozen op 17 november. Heeft u geen schoenendoos? Geen 

probleem, want we hebben dozen ter beschikking voor u op school!  

De komende weken zullen er voortgangsgesprekken plaatsvinden op school. U wordt óf 

uitgenodigd door de leerkracht(en) óf wanneer dit niet het geval is, kunt u wanneer u 

daar behoefte aan heeft, zelf een afspraak maken.  

Ik wens u verder veel leesplezier!  
Edith Fintelman  

Personalia: 
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Komen en gaan: 

 

 

In november heten we Joshua Leidsman en Jasmijn 

Awwad van harte welkom in groep 1. Wij wensen hen een 

hele fijne tijd op de Gevers toe! 

 

 

 

 

 

 

 

De Vreedzame School:  

We ronden blok 2 over conflicthantering af en we geven de 

kletskaarten mee naar huis.  We starten binnenkort met blok 3 

‘We hebben oor voor elkaar’ (over communicatie).  

 

Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen 

conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen 

dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wat 

belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve 

manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de 

oplossing? Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer 

het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de 

andere partij is de verliezer. De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten 

worden voordat ze na kunnen denken over een oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’.  

Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om 

rustig te worden. We noemen dat een ‘afkoelplek’. Dat kan een hoekje zijn in de klas 

met een stoel en tafel, een boekje, een teken- blokje en wat de kinderen meer 

bedenken. Er worden ook afspraken over gemaakt, bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 

10 minuten mag blijven. De juf of meester houdt het in de gaten, ook als een kind dan 

nog niet afgekoeld is. Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je 

komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing. Wilt u meer weten over De 

Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen op school of kijken op 

www.vreedzaam.net.  

 

Tip voor thuis!  

Hoort u van uw kind over ‘opstekers’ en ‘afbrekers’? Vraag er naar en praat er over. Laat 

uw kind weten wanneer hij of zij een ‘afbreker’ aan iemand geeft. Vraag hoe dat voor 

die ander is. Stimuleer om ‘opstekers’ te geven. Doet u dat zelf ook naar uw kind en 

noem daarbij dan de term ‘opsteker’.  
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Actie lootjes verkoop Cliniclowns:  

 

 

 

De sfeer zat er goed in tijdens de lootjes uitreiking in de 

gymzaal op vrijdag 27 oktober. Een hoop mooie prijzen zijn 

verdeeld. Wij zijn erg dankbaar voor de gulle ondernemers 

van het winkelcentrum van Voorschoten. Bij elkaar hebben 

wij maar liefst € 855,85 opgehaald voor de Cliniclowns. 

Bedankt voor uw inzet! 

 

 

 

 

 

Harmonie Voorschoten: 

 

Op 10 november van 19:00-20:00 uur is er een open repetitie van het leerlingenorkest 

van de Harmonie Voorschoten. 

U/jij bent van harte welkom om hier naar te 

komen kijken. U/jij kunt u/je aanmelden bij 

Wil de Jond, dewa2@live.nl, 06-17345930. 

Meer informatie vindt u/vind je op 

www.harmonievoorschoten.nl 

U kunt de repetitie vinden in het Bondsgebouw 

aan de Leidseweg 100 te Voorschoten. 

Komt u/kom jij ook? 

 

 

Kerstviering: 

 

De kerstviering is, in tegenstelling tot eerdere berichten, op woensdagavond 20 

december. Dit omdat we anders na onze viering in de kerk en op school, geen borrel op 

het plein kunnen organiseren. Verdere informatie volgt.  

 

Wist je dat… 

 

 Het nieuwe leerplein bij groep 7/8 al in gebruik is? Er nog een aantal zaken 

aangepast en afgemaakt moeten worden? We al blij zijn met het resultaat? We 

hopen dat we voor de kerst een heuse opening kunnen organiseren?  

 

 Juf Ida weer op 14 december zal komen om met de leerlingen van groep 4 t/m 8 

kerststukjes te maken? We dit erg fijn vinden?  

 

 We als school nauw samenwerken met de wijkagent bij agressie, vandalisme of 

verkeersonveilige situaties in de buurt van de school?  

 

 De mediatoren vorige week zijn gestart? De eerste conflicten al opgelost zijn? De 

leerlingen van groep 3, 4 en 5 nieuwsgierig zijn naar de mediatoren? We blij zijn 

met de 16 mediatoren.    

 

 Groep 7 dinsdag 7 november een trefbaltoernooi heeft?  

 

 Je op de website ‘Wijzer over de basisschool.nl’ tips, uitleg en geschikte digitale 

oefenbladen voor verschillende vakgebieden kunt vinden voor alle groepen van de 

basisschool? Dit prettig kan zijn als u als ouder uw kind thuis wilt ondersteunen? 
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