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Beste ouder/verzorger,  
 
De dagen worden korter en langzaam leven we toe naar de feestmaand december. De tweede 

week van november staat in het teken van de week van de mediawijsheid. 
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/ Dit jaar staat het thema ‘Samen sociaal online’ 

centraal. De wereld waarin onze kinderen opgroeien wordt steeds meer digitaal en ook op 
school maken we regelmatig gebruik van digitale leermiddelen. Mediawijs betekent in onze 
ogen dat leerlingen weerbaarder en digitaal vaardiger worden.  

 
Maandag 8 november houden we een 

informatieavond over dit onderwerp voor alle 
ouders van groep 5 t/m 8. Vergeet u niet aan te 
melden? In deze week houden we op school een 

‘Offline dag’. Een ochtend geen chromebook, 
tablet of digibord om zo bewust te worden welke 

mooie middelen we dagelijks gebruiken.  
 
Afgelopen periode hebben we twee 

informatieavonden gehouden op school. Een voor groep 3/4 en een voor groep 7/8. Het was 
goed om elkaar weer live te zien. Met de oplopende besmettingscijfers willen we wel voorzichtig 

blijven. Dat betekent dat we het aantal ouders binnen de school willen beperken. Zo hebben 
we ervoor gekozen om de kijkmomenten te splitsen op basis van achternaam.  
 

Arnaud Ouwehand 
Directeur P.C.B. Gevers Deynoot 

 

 

Maandag 1 nov  Trefbaltoernooi groep 7 
Dinsdag 2 nov  Groep 6 naar museum Voorschoten 
Maandag 8 nov  Informatieavond ‘Opvoeden en media’ voor ouders groep 5-8 

Maandag 8 nov  Start Mediamasters groep 7/8 
15 t/m 19 nov  Week van de voortgangsgesprekken  

Woensdag 17 nov  Kijkmoment in de klas voor ouders achternaam A t/m M 
Vrijdag 19 nov  Sportdag groep 8 
Woensdag 24 nov  Pietenochtend en Kijkmoment voor ouders achternaam N t/m Z 

Maandag 29 nov  Studiedag: alle leerlingen vrij  
 

 

Voorwoord 

Agenda komende periode    
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Tijdens de periode van zwangerschapsverlof van juf José (groep 7) staat meester Joeri voor 
de groep. Hieronder stelt hij zich voor.   

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Ik ben Joeri Valentijn en ik sta na de herfstvakantie op maandag, 

dinsdag en woensdag (om de week) voor groep 7. Ik heb zelf ook op de 
Gevers Deynoot gezeten als kind dus ik ken de school al hartstikke 

goed! Naast dat ik voor de klas sta op maandag, dinsdag en woensdag 
volg ik op de Hogeschool Leiden mijn laatste jaar van de opleiding 
leraar basisonderwijs. Verder is het mogelijk dat je me tegenkomt in 

het zwembad! Ik zit al een lange tijd op waterpolo en doe dit met veel 
plezier! Ik vind het ook leuk om te reizen. Je ziet hier een foto van mij 

op de Karelsbrug in Praag! 
 
Groeten, 

 
Joeri Valentijn 

 
 

 

 
Juf Daniëlle (groep 1/2 A) heeft in de herfstvakantie een galblaasoperatie ondergaan. Ze wordt 
vervangen door juf Bertha.   

Juf Romy zal de komende tijd halve dagen werken. Ze kampt met chronische vermoeidheid. 
Haar werkzaamheden worden overgenomen. Juf Romy ondersteunt o.a. veel groepjes kinderen 

onder schooltijd op het gebied van lezen, rekenen en taal.  
Juf Corinne (groep 4) kampt met een burn-out. Ze zal de komende tijd niet werken en moet 
volledig tot rust komen. Ouders van groep 4 krijgen aparte info over de invulling voor de groep.   

We wensen Daniëlle, Romy en Corinne een voorspoedig herstel.  
 

 

 
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode 

‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel 
of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen,  worden 

behandeld vanuit verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en 
de Bijbel. 

 
In november is het thema: “krijgen’’ 
 

Inhoud: Over krijgen en pakken, ontvangen en nemen. Over alles eruit halen wat erin zit en 
krijgen wat het leven je toebedeelt.  

Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).  
 

Even voorstellen    

Nieuws vanuit het team    

Thema levensbeschouwing     
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De afgelopen periode hebben veel kinderen extra ondersteuning gekregen op het gebied van 
rekenen of lezen. We zetten dit jaar extra middelen in, middels de zogenoemde NPO gelden, 

om de opgelopen leervertraging vanwege recente schoolsluiting tegen te gaan.  
 

Langs deze weg willen we benadrukken dat de ondersteuning onder lestijd valt. In de praktijk 
kan het dus zo zijn dat een kind een les in de klas mist. We houden daarbij rekening dat een 

leerling geen cruciale instructie mist.   
De komende periode zullen we dit continueren. Mocht uw kind extra ondersteuning krijgen, dan 
ontvangt u hier bericht over. We blijven monitoren of de extra inzet ook het gewenste resultaat 

geeft.    
 

Naast extra ondersteuning blijven we ook alert op het welbevinden van alle leerlingen. Dit 
gebeurt dagelijks in de klas, maar ook d.m.v. prikkelende groepsactiviteiten waaronder 
muzieklessen door vakdocent Marjolein Gijzel en lessen techniek verzorgd door Technolab.  

Als school willen we de gelden ook duurzaam besteden. De teamscholing dit jaar staat dan ook 
in het teken van gericht feedback geven op in de klas. Hier hebben we ook de komende jaren 

profijt van.   
 

     

De school heeft dankzij de 

raamversiercommissie, bestaande 
uit een groep enthousiaste ouders, 

weer een opfrisbeurt gekregen. 
Hier zijn we erg blij mee! 
 

 
 

 
 
 

 
 

   

Besteding NPO gelden     

Ramen weer versierd en nieuwe meubels      

Op het podium hebben we 

sinds kort nieuwe meubels, 
waardoor kinderen nog 

beter kunnen 
samenwerken.  
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De cheetah-groep 7-8 deed mee aan de Willie Wortelwedstrijd  

Vijf weken lang hebben wij gewerkt aan een uitvinding/ ontwerp om in de duurzame stad van 
de toekomst te kunnen gebruiken. Eerst verzamelden we ideeën, vervolgens maakten we een 

ontwerp en prototype en tenslotte hebben we ons beste idee uitgewerkt en gemaakt/ 
gebouwd. Tenslotte mochten we één product afvaardigen naar de grote Willie Wortel wedstrijd. 
Iedere deelnemende school heeft één winnaar gekozen en uit die winnende ontwerpen gaat 

een vakjury op 3 november het allerbeste idee voor de stad van de toekomst kiezen.  

 

In onze cheetah-groep zijn prachtige dingen gemaakt. Een pet met zonnecel en windmolentje 
om je eigen energie op te wekken om je mobiel op te kunnen laden, een armband met horloge 

en zonnecel en warmtegeleider om energie op te wekken om je telefoon op te laden, een fabriek 
waarbij de door een buis afgevoerde CO2 door een bos geleid werd waardoor er weer zuurstof 
vrij kwam en een knap uitgedacht systeem van waterwegen en bassins om overvloedige 

regenval op te vangen en hergebruiken waardoor er geen overstromingen meer zullen zijn.   
Het laatste idee is met maar één stem verschil winnaar geworden en daardoor gaan Nik, Thijn 

en Niels onze school vertegenwoordigen bij de grote finale. De kinderen van de cheetah-groep 
zijn allemaal geweldige uitvinders in spé gebleken.  

 
 

Willie Wortelwedstrijd   
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Onlangs hebben we een oproep gedaan onder alle ouders om mee te doen aan het project 

‘’Wegwijs op school’’. Inmiddels zijn er al een aantal ouders aan elkaar gekoppeld en is er 

onderling kennisgemaakt. Vanwege de  

 

Gezocht: ouders die andere ouders wegwijs op school willen maken 
 

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 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.  

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 een bijdrage willen leveren aan het project ‘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. 

 

 
 

  

Wegwijs op school 

mailto:margret@voorschotenvoorelkaar.nl
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Ieder schooljaar leiden we leerlingen op om als leerling-mediator te worden ingezet op 
school. Kinderen kunnen aangeven of ze mee willen doen en oefenen in vaardigheden als; 
actief luisteren en samenvatten, een conflict herkennen en neutraal blijven.  

 
Woensdag 3 november was de feestelijke diploma uitreiking op school. Dit jaar deden 8 

leerlingen van groep 7 mee aan de training. De leerlingen van groep 8 hebben de training 
vorig jaar al gevolgd.  
 

We willen als school kinderen ondersteunen als het gaat om conflicthantering. Hoe los je een 
ruzie op? Hoe voorkom je zoiets? Hoe kunnen we oog houden voor elkaar?  

 
Deze mediatoren zullen hieraan hun steentje bijdragen!    
 

  

Mediatorentraining groep 7  
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Afsluiting Kinderboekenweek: “Worden wat je wil’’ 


