
 

 

  

 

 

 

         

         

 
           Nieuwsbrief, oktober 2021 
Beste ouders, 
 
 
Vanuit het team 
De eerste maand is alweer voorbij. We hebben flink gas gegeven: IPC, actieve lessen, studiedagen, 
startgesprekken … we hebben weer alle ballen in de lucht. Onder het motto ‘een goed begin, is het 
halve werk ’gaan we op de Stevenshof altijd aan het begin van het schooljaar op werkweek met groep 
8. Voor de groepsvorming is dit een perfecte periode. Zo verkennen ze elkaar, de leraar en de regels. 
En als de groep gevormd is, hebben de kinderen een heel jaar plezier van de fijne sfeer. We kijken 
met een glimlach terug op een heerlijke week.  
 
Burgerschapsonderwijs 
Burgerschapsonderwijs was al wettelijk verplicht, maar per 1 augustus is de 
opdracht aan scholen ook verduidelijkt en steviger verankerd. Met 
burgerschapsonderwijs zorgen we ervoor dat leerlingen na hun basisschooltijd 
weten wat de basiswaarden van onze samenleving zijn en dat zij hier respect 
voor hebben. Binnen ons IPC onderwijs komt burgerschapsvorming thematisch 
aan bod. In het verlengde hiervan zal meester Robbert in januari ’22 met ander 
PROO scholen een reis naar Estland maken met als thema 
Burgerschapsonderwijs en persoonsvorming (ovb de corona maatregelen).  
Ook besteden wij aandacht aan verschillende culturen door middel van levensbeschouwelijk onderwijs 
(HVO/GVO) in groep 5 t/m 8. Binnen dit onderwijs maken kinderen kennis met de verschillende 
godsdienstige tradities en leren ze respect te hebben voor de verschillende manieren waarop mensen 
denken en geloven. Wij zijn gestart met Islamitisch vormingsonderwijs in groep 5 en 6. Later dit 
schooljaar wordt Protestants vormingsonderwijs eraan toegevoegd. Heeft u hier bezwaar tegen, kunt 
u dit bespreken met de directeur.  
 
Schoolplein 
Heeft u onze nieuwe aanwinst al gezien? Er staat een baltrechter op het schoolplein. Er was 
geld beschikbaar van de tikkie actie van Jantje Beton (ingezameld herfst 2020). De 
kinderraad heeft de keuze laten vallen op een baltrechter om het spelen op het plein nog 
veelzijdiger te maken. 
 
Centrum Jeugd en Gezin 
Jeugdteams Leidse Regio organiseert de cursus Weerbaarheidstraining, voor kinderen uit groep 7 en 
8 van basisonderwijs. De training bestaat uit 9 bijeenkomsten en start vrijdag 29 oktober 2021 (13.00-
14.30 uur) in het Huis van de Buurt, Stevenshof.  
In oktober start in Cultuurhuis De Paulus te Oegstgeest een KIES-training voor kinderen uit groep 4 tot 
en met 8 van de basisschool (Leidse Regio). Spel- en praatgroep KIES helpt kinderen om te gaan met 
de scheiding van hun ouders. De KIES-training is een groepstraining van zes bijeenkomsten en start 
dinsdag 26 oktober (15.15 uur-16.30 uur). Voor beide trainingen zijn er geen kosten. 
Ga voor meer informatie en aanmelden naar: www.cjgcursus.nl 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Filmcamera schoolplein en fietsenstalling 
Voor de zomervakantie zijn camera’s geplaatst die gericht zijn op 
verschillende stukken van het schoolplein. Dit om vernielingen en/of diefstal 
tegen te gaan. Op de ramen zijn stickers geplakt om aan te geven dat er 
cameratoezicht is. We ervaren veel overlast van jongeren (diverse leeftijd) 
op het plein in de avond, weekend en vakantie. Ook het dak van de school en de patio’s moeten het 
geregeld ontzien. U zult begrijpen dat de kosten van het vandalisme flink in de papieren kan lopen. 
We kunnen tevens incidenten op het schoolplein, bijvoorbeeld tijdens de pauze, terug kijken.  
Tijdens de zomervakantie is al minder kapot gemaakt op het plein en de patio’s. Dat wat er wel 
gebeurd is qua vandalisme, hebben we op beeld en bewaard. Alle andere beelden worden 
automatisch gewist.   
Maak gebruik van dit toezicht door de fietsen van de kinderen binnen de hekken van het plein te 
stallen. Groep 4, 5 en 8 plaatst de fietsen op het stuk voor groep 5b, juf Amy. Groep 1/2, 3, 6 en 7 kan 
de fietsstalling aan de zijkant van de school (kleutergroepen) gebruiken. Stal de fietsen in de stalling 
en niet op het looppad.  
 
Ouders in de school 
De versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd, zal u niet zijn ontgaan. De basisregels blijven, 
ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een 
dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 
1,5 meter de veilige afstand. Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de 
elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in 
binnenruimtes draagt allemaal bij aan het voorkomen van besmettingen. De meest in het oog 
springende maatregel die is komen te vervallen is de verplichte 1,5 meter afstand houden. Scholen 
hebben hiermee de mogelijkheid om ouders/verzorgers weer meer toe te laten in de school. Hoe wij 
dit vanaf heden vormgeven, leest u in de aparte bijlage: Update corona maateregelen september ’21. 
 
Inschrijvingen  
We hebben weer vele kinderen uit de wijk mogen inschrijven op onze school. We merken 
en horen dat we best ‘gewild’ zijn. Dat is positief nieuws en hier zijn we enorm trots op! 
Het harde werken en de grote betrokkenheid van leerkrachten, leerlingen en ouders wordt 
hiermee beloond.  
Voor het huidige schooljaar (2021-2022) zijn géén nieuwe inschrijvingen voor groep 1/2 
meer mogelijk. We hebben wel instroom mogelijkheid voor leerlingen voor de groepen groep 3, 4, 5 en 
groep 6. Voor groep 7 en groep 8 is het niet mogelijk om nieuwe leerlingen toe te laten.  
Voor de kinderen die schooljaar 2022-2023 de leeftijd van 4 jaar bereiken, hebben we nog ruimte. 
Kent u iemand die belangstelling heeft voor onze school? Ze zijn van harte welkom voor een 
kennismakingsgesprek en een rondleiding.   
 
Studiedag en herfstvakantie 
Dinsdag 5 oktober zijn alle leerlingen vrij. Het team krijgt een training voor het nieuwe 
administratiesysteem en heeft ’s middags een gezellig teamactiviteit op de planning staan.  
Maandag 4 oktober is de school dicht i.v.m. de 3 oktober viering. 
De kinderen hebben herfstvakantie van maandag 18 oktober tot én met maandag 25 oktober. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Team obs De Stevenshof    


