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Beste ouders, verzorgers, 

 

Voor u ligt alweer de 7e nieuwsbrief van dit schooljaar. Op donderdag 26 april zijn er de 

landelijke Koningsspelen. Bij ons zal dit schooljaar er een andere draai aangegeven 

worden. Elke leerkracht zal zelf in de groep er op zijn of haar manier aandacht aan 

besteden. In de jaarkalender stond dat er op deze dag een continurooster zou zijn, maar 

dit is niet het geval. Deze dag zijn de normale schooltijden van kracht. Vrijdag 27 april 

start de meivakantie! 

 

Ik wens u allen alvast een fijne voorjaarsvakantie toe en wil u herinneren aan onze 

studiedag van aanstaande vrijdag 23 februari. Dit betekent dat alle leerlingen 

aanstaande donderdag de laatste schooldag hebben van februari. We zien u allemaal 

graag weer op maandag 5 maart.   

 

 

 

Zwangerschapsverlof juf José 

Woensdag 21 februari is het de laatste werkdag voordat het verlof van juf José ingaat. 

Ze heeft het goed volgehouden ondanks dat haar buik nu behoorlijk in de weg begint te 

zitten. Wat zullen de leerlingen van groep 4 en het team haar gaan missen! Medio maart 

verwacht ze haar tweede kindje. Fenna krijgt er dan een broertje of zusje bij. We zijn erg 

benieuwd wat het gaat worden! Juf José zal tot de zomervakantie verlof hebben en na de 

zomervakantie, als alles goed gaat, weer starten met werken. We wensen haar een fijn 

verlof toe en veel sterkte met de bevalling. 

 

Afscheid meester Bart 

Aanstaande donderdag is het zover: de leerlingen nemen afscheid van meester Bart. 

Meester Bart gaat eerst lekker reizen en daarna zich verder oriënteren op een nieuwe 

baan buiten het onderwijs. We willen hem het liefste niet laten gaan, want hij is echt een 

TOP meester en geweldige collega. Maar we moeten zijn keuze respecteren dat hij een 

andere weg wil inslaan. Vrijdag zullen we als team afscheid nemen van Bart, onder het 

genot van een hapje en een drankje. U bent op donderdagmiddag na schooltijd als 

ouders van harte welkom om Bart even de hand te schudden. 

 

Meester B’davy (conciërge) ziek 

Helaas gaat het herstel bij meester B’davy moeizaam, hij is flink ziek door de griep en 

blijft klachten houden. We wensen hem sterkte toe en hopen dat we hem snel weer 

kunnen verwelkomen op de Gevers. De kinderen en het team missen hem. 

 

 

 
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: 

Personalia: 
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Stagiaire, werkervaring op doen 

Ik ben Anna Hovsepyan.  Sinds afgelopen zomer woon ik in 

Voorschoten met mijn man en twee kinderen van 10 en 5. 

Met veel plezier ga ik vanaf februari elke vrijdag  in groep 5, 

juf Ilse assisteren. En bij de creatieve middagen assisteer ik 

juf Sjoukje. Ik heb mijn HBO in Armenië afgerond als docent 

Engels. En om het Nederlandse leersysteem beter te leren 

kennen, wil ik graag als klassen assistent aan de slag gaan. Ik 

heb er veel zin in en hoop dat ik mijn steentje op de Gevers 

kan bijdragen.  

Mijn hobby’s zijn lezen, creatief bezig zijn, bakken en koken 

en dit allemaal meestal voor en/of met de kinderen. 

 

Groeten,  

Anna 

 

 

Komen en gaan: 

 

In de maand maart heten we van harte welkom op de Gevers, Vianne 

Hollander, Lacy Kuiper en Elise de Raaf. Wij wensen hen een zeer fijne 

tijd op de Gevers toe!  

 

 

Vakantierooster 2018-2019 

 

In de volgende nieuwsbrief zal ik u op de hoogte stellen van het nieuwe vakantierooster 

voor het schooljaar 2018-2019. Deze wordt binnenkort besproken in de MR. 

 

 

Wist u dat…..: 

 

· we een geweldig schoolfeest hebben gehad op 9 februari? 

 

· we heel blij waren met de hulp bij het feest van de ouders van de OR? 

 

· oud leerling Jasper Scheepstra onze eigen DJ was bij het feest? 

 

· de vader van Ruben en de vader van Anne de vitrinekast voor de knutselwerkjes in    

elkaar hebben gezet? We hier heel blij mee zijn dat dit zo snel en vakkundig gedaan is? 

 

· de vader van Justin en Evie de bamboe heeft gesnoeid zodat de kinderen weer veilig 

kunnen spelen? 

 

· Meester Ruud (vakleerkracht bewegingsonderwijs) weer beter is? 

 

· Juf Annemarie ook geveld is door de griep, maar hoopt deze week weer te kunnen 

starten? 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVwvWR7qLZAhVQKlAKHaYBAfQQjRwIBw&url=https://stockfresh.com/image/2684700/student-kids-friends&psig=AOvVaw0hGq6deWQPMR-rkD3kaUuF&ust=1518610180414018
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Natuurspeeltuin: Rabobankclubactie en Vrijwilligersactie NLdoet op 10 maart 

 

De natuurspeeltuin kan je hulp goed gebruiken, zodat de 

speeltuin een nog mooiere en groenere speelplek wordt voor 

onze kinderen! Graag vragen we in dit bericht aandacht voor 

twee initiatieven. 

 

De Rabobank Clubkasactie: Rabobank Regio Den Haag stelt 

70.000 euro beschikbaar voor deze actie. Klanten van 

Rabobank Regio Den Haag kunnen van 5 tot en met 25 

februari 2018 via de e-mail stemmen op hun favoriete club. 

Stem op de Natuurspeeltuin Voorschoten!  

Meer weten? https://www.raboportaal.nl/regio-den-

haag/clubkascampagne/mainmenu/home 

 

NLdoet: Op zaterdag 10 maart organiseert het Oranje Fonds de grootste vrijwilligersactie 

van Nederland. De natuurspeeltuin doet daar ook aan mee. Beeldend kunstenaar Ludy 

Feyen ( http://www.ludyfeyen.nl )  zal samen met de vrijwilligers aan de slag gaan om 

twee wilgentakobjecten te bouwen. Er zal een slakkenhuis-hut worden gebouwd in het 

peuterdeel en naast de strandwal komt een lange tunnel. Twee leuke klussen waar we 

alle hulp bij kunnen gebruiken. 

Mochten jullie die dag (deels) kunnen helpen, horen wij dit graag van te voren. Deze 

klussen vragen een goede voorbereiding en het is voor ons prettig om te weten op 

hoeveel mensen we kunnen rekenen. Aanmelden kan op 

info@natuurspeeltuinvoorschoten.nl 

 

 

 

 

Spelen met wiskunde: voorjaarsvakantie in Rijksmuseum Boerhaave 

 

In de voorjaarsvakantie kun je naar hartenlust spelen in Rijksmuseum Boerhaave. In de 

doe-tentoonstelling Spelen met wiskunde maak je zelf een 

woeste draaikolk, bouw je je eigen brug en speel je als een 

kunstenaar met perspectief. Ontdek de overeenkomst tussen 

een fotomodel, een Formule-1 coureur en een muzikant. Alles 

draait om wiskunde! Doorlopend is er vanaf 17 februari tot en 

met 4 maart een speciaal vakantieprogramma in Rijksmuseum 

Boerhaave waarbij kinderen hun eigen rekenaap in elkaar 

knutselen en meebouwen aan een giga-geometrisch 

bouwwerk. 

  

De familietentoonstelling Spelen met wiskunde is te zien t/m 31 december 2018. 

  

Meer informatie & aanmelden: 

www.rijksmuseumboerhaave.nl/wiskunde 

Toegang tot alle vakantieactiviteiten is gratis op vertoon van een geldig entreebewijs. 

  

In Rijksmuseum Boerhaave ontdek je meer over de belangrijkste uitvindingen uit de 

Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. Het museum is recentelijk helemaal vernieuwd en 

biedt jong en oud een kijkje in de intrigerende wereld van wetenschap. 

 

 

 

 

https://www.raboportaal.nl/regio-den-haag/clubkascampagne/mainmenu/home
https://www.raboportaal.nl/regio-den-haag/clubkascampagne/mainmenu/home
mailto:info@natuurspeeltuinvoorschoten.nl
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BplusC viert feest: 

 

BplusC bestaat 10 jaar en dat vieren we met 10 dagen feest! 

Kom je ook? 

 

Van donderdag 1 tot en met zaterdag 10 maart kan iedereen 

deelnemen aan verschillende (gratis) activiteiten. Op de 

website kunt u de verschillende activiteiten vinden, 

https://www.bplusc.nl/jarig 

 

 

 

Sportfondsen Voorschoten activiteiten: 

 

Boogschieten, Skate-inn disco en Springkussenfestival.. 

Heb jij al wat te doen in de voorjaarsvakantie? Nu wel! 

Sportfondsen Voorschoten organiseert een gezellige en 

sportieve vakantieweek voor kinderen. De voorjaarsvakantie 

is een fijne vakantie om weer op te laden voor de volgende 

schoolperiode. Sportfondsen Voorschoten helpt hierbij een 

handje... 

Het wordt een week vol sportieve en afwisselende activiteiten. 

 

De week gaat op maandag 26 februari om 13.00 uur spannend van start in Sporthal de 

Vliethorst. Boogschieten vergt heel veel concentratie en nauwkeurigheid. Dus houdt jij 

van een spannende activiteit? Doe dan mee. Tijdens de workshop leer je hoe je de 

handboog moet gebruiken, schieten we op ballonnen en andere spelvormen komen er 

aanbod. Ben jij er klaar voor om de pijl in de roos te schieten? Inschrijven is mogelijk via 

deze LINK.  

Op woensdag 28 februari is De sporthal omgebouwd tot een geweldige disco met 

discolichten. Skaten/skeeleren/steppen op de muziek en lekker bijpraten met je vriendjes 

en vriendinnetjes. Het is een spectaculair middag van 13.00 – 15.00 uur, ook worden er 

kleine spelletjes georganiseerd. Meer informatie is te verkrijgen via deze LINK.   

Op vrijdag 2 maart is om  09.30 het springkussenfestival geopend. De sporthal is 

omgebouwd tot een waar springkussenparadijs, waar je tot 16.30 uur naar hartenlust 

kunt springen en klauteren op verschillende springkussens en stormbanen. Ook is er een 

voetbalkussen en interactieve springkussen voor de kinderen. Ouders/begeleiders en 

kinderen tot en met 2 jaar, gratis entree. De tickets voor kinderen in de leeftijd van 3 

t/m 12 jaar kunt u via deze LINK kopen. 

Alle bovengenoemde activiteiten vinden plaats in Sporthal de Vliethorst en is gevestigd 

op de Burgemeester van der Haarplein 9 te Voorschoten. Meer informatie kunt u vinden 

op de website www.voorschoten4kids.nl 

Wij hopen jullie allemaal te zien! 

Met vriendelijke groet,  

Het team van Voorschoten4kids 

  

Eveline Anthonissen 

Sportcoach 

e.anthonissen@sportfondsen.nl 

Sportfondsen Voorschoten B.V.  
T. 071 5614 848 

 

 

 

 

https://www.bplusc.nl/jarig
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Actie Schoenmaatjes: 

 

Afgelopen maanden zijn honderden vrijwilligers bezig 

geweest om alle schoenendozen van Edukans 

Schoenmaatjes te controleren, te scannen en in te pakken 

in stevige dozen. De schoenendozen maken een lange reis 

en als er in één doos iets zit dat er niet in thuis hoort, zoals 

een speelgoedpistool, komen alle schoenendozen niet door 

de douane. Gelukkig is de klus nu geklaard en zijn alle 

dozen onderweg naar Irak, Ghana, Albanië, Moldavië en Sri 

Lanka. De meeste schoenendozen gaan met de boot. Dat 

gaat natuurlijk lang niet zo snel als met de auto of met het vliegtuig. 

Controleren, scannen en inpakken. Al een berichtje ontvangen? Veel Schoenmaatjes 

hebben een paar weken geleden een e-mailtje ontvangen naar welk land hun 

schoenendoos onderweg is. Maar nog lang niet iedereen! We verwachten komende 

weken nog meer dan tienduizend mailtjes te versturen. De schoenendozen van 

Schoenmaatjes Connected worden eind van de maand uitgedeeld in Albanië. De 

schoenendozen voor Sri Lanka zijn langer onderweg. Ze komen aan als het daar 

schoolvakantie is. Verwacht je een persoonlijk bericht, dan ontvang je dat misschien pas 

in juni. 

 

 

Schoolmaatschappelijk werk 

 

Even voorstellen: 

Ik ben Bernadette van Dam 

Vanuit Kwadraad ben ik werkzaam op deze school voor u als ouder, 

leerling of leerkracht.  

 

U heeft opgroeiende kinderen in het basisonderwijs. Wanneer u zich 

zorgen maakt of vragen heeft over uw kind, kunt u daar altijd over 

praten met de leerkracht. Wanneer de zorgen echter blijven, kunt u 

via de leerkracht en de intern begeleider van school contact 

opnemen met het Schoolmaatschappelijk werk (SMW) van 

Kwadraad. De schoolmaatschappelijk werker begeleidt en ondersteunt u en zoekt samen 

met u wat de beste stap is voor u en uw kind. Daarnaast kan de schoolmaatschappelijk 

werker de leerkracht adviseren en ondersteunen bij de begeleiding van kinderen met 

sociale of emotionele problemen.  

 

Voor wie is het schoolmaatschappelijk werk? 

Het schoolmaatschappelijk werk heeft een onafhankelijke positie en is er voor ouders, 

kinderen en leerkrachten in het basisonderwijs. 

 

Met welke vragen kan ik naar het schoolmaatschappelijk werk? 

De schoolmaatschappelijk werker kan bij allerlei vragen meedenken, bijvoorbeeld 

wanneer:  

• Uw kind de omgang met anderen niet makkelijk vindt; 

• Uw kind moeite heeft met het organiseren van schoolwerk of problemen op school 

heeft; 

• Uw kind problemen met u of anderen thuis heeft; 

• Uw kind problemen heeft in zijn vrije tijd; 

• Uw kind niet lekker in z’n vel zit en niet goed weet hoe dat komt; 

• U wilt dat er iemand met u meedenkt over de opvoeding; 

• U twijfelt of het schoolmaatschappelijk werk iets voor u kan doen.  
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Wat doet het schoolmaatschappelijk werk? 

Nadat u contact met het SMW heeft opgenomen, vindt een eerste gesprek 

(intakegesprek) plaats. Er wordt samen met u en/of uw kind en/of de leerkracht in kaart 

gebracht wat er aan de hand is. Met andere woorden: wat is uw vraag en hoe kan het 

schoolmaatschappelijk werk met u meedenken.  

 

Wat biedt het schoolmaatschappelijk werk? 

• Kortdurende ondersteuning aan ouders en kinderen in maximaal vijf gesprekken; 

• Verwijzen en toeleiden naar meer specifieke hulp zoals het algemeen 

maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning of trainingen op het gebied van sociale 

vaardigheden en weerbaarheid; 

• Ondersteuning van de school. 

 

Hoe kunt u het schoolmaatschappelijk werk bereiken? 

U kunt de schoolmaatschappelijk werker bereiken via de school en via het algemene 

telefoonnummer van Kwadraad 088 900 4000. 

Tevens is er op de Gevers Deynoot om de week op vrijdag een inloopspreekuur van 8.00 

uur tot 9.00 uur op het kantoor van de IB’er. 

 

Vertrouwelijk 

Alle gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk. De 

schoolmaatschappelijk werkers van Kwadraad zich houden aan de beroepscode. 

 


