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Start schooljaar 2019-2020, schoolkalender en schoolgids 

Schooljaar 

De eerste schoolweek zit erop! De eerste week van de leerlingen en leerkrachten op OBS 
Ypenburg. Een nieuwe schoolnaam, nieuw schoolmeubilair, een nieuwe website, soms een 
nieuwe meester of juf én nieuwe kinderen. Wij heten iedereen welkom op school en wensen 
ieder een heel fijn schooljaar 2019-2020 toe.  

Deze week heeft u van ons de nieuwe schoolkalender al ontvangen. Geeft u die een mooi 
plaatsje in uw huis, zodat u hem dagelijks kunt gebruiken. Belangrijke data hebben wij voor 
u reeds op de kalender ingevuld. 

Zoals u gemerkt heeft maakt de schoolgids niet langer deel uit van de kalender. Onze 
schoolgids 2019-2020 kunt u downloaden van onze nieuwe website www.obsypenburg.nl. 

Brieven 

Deze week zijn er verschillende brieven met uw kind(eren) mee naar huis gegaan. Een deel  
van deze brieven bevatten antwoordstrookjes. De antwoordstrookjes moet u invullen en in-
leveren op school bij de eigen leerkracht of bij juf Belinda. 

Het gaat om de volgende brieven: 

 Het ouderhulpformulier 2019-2020 

 Deelname weekendschool najaar 2019 (alleen groep 6, 7 en 8) 

 Brief deelname aan het overblijven schooljaar 2019-2020 

 De brief m.b.t. de AVG-wet 

 De brief over de nieuwe VSD-activiteiten 

Wacht u niet te lang met invullen en inleveren. Op sommige brieven zit en uiterste inlever-
termijn. Houd deze goed in de gaten.  

Engelse lessen en workshops 

Vanaf maandag 09 september a.s. starten de Engelse lessen weer. Die worden dit schooljaar 
weer door juf Madelien op maandagen en vrijdagen aan alle leerlingen gegeven. Vanaf dit 
schooljaar beschikken we over een heus Engels lokaal. Juf Madelien komt dus niet meer de 
klassen langs, maar de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gaan voor de Engelse lessen naar 
het Engels lokaal. De groepen 1 t/m 3 krijgen voorlopig nog wel Engelse les in hun eigen 
groepen. 

Vanaf dinsdag 10 september en donderdag 12 september starten de groepsdoorbroken 
workshops. Deze starten in de middag, direct na het eindigen van het overblijven. De work-
shops duren voor de groepen 1 t/m 3 een uur, voor de groepen 4 t/m 6 vijf  kwartier en 
voor de groepen 7 en 8 anderhalf uur. Er worden steeds in een cyclus van 4 weken work-
shops gegeven. Tijdens de workshops werken we met gemengde groepen. De groepen 1 t/m 
3 werken samen, de groepen 4 t/m 6 werken samen en de groepen 7 en 8 werken samen. 
Na vier weken start een nieuwe workshop. Vraagt u uw kind thuis hoe het de workshops 
heeft ervaren. Dat  horen wij dan graag van u terug.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolzwemmen groepen 4 en 5 

Vanaf dinsdag 10 september starten de schoolzwemlessen weer. Zowel de leerlingen van 
groep 4 als de leerlingen van groep 5 nemen deel aan het schoolzwemmen. De leerlingen 
worden met de bus op school opgehaald, die hen naar het Hofbad in Ypenburg vervoert. 
Daar hebben zij een zwemles van 45 minuten. Na de zwemles worden zij met de bus weer 
op school afgezet. Voor de begeleiding van het schoolzwemmen zijn ouders nodig. Indien u 
wilt ondersteunen in de begeleiding, kunt u zich opgeven bij juf Arjenne of juf Fanny. Deel-
name aan het schoolzwemmen is verplicht. Vrijstelling wordt alleen verleend op doktersad-
vies. Het schoolzwemmen is gratis. Ouders betalen alleen een bijdrage van 22 euro voor het 
gehele schooljaar als bijdrage aan het busvervoer. Deze kosten moet de school aan de ge-
meente Den Haag afdragen.  

Hoofdluiscontrole 

Op woensdag 11 september a.s. is het hoofdluiscontrole. Wij verzoeken u die dag geen gel 
in het haar van uw kind te doen en geen strakke staarten in te doen. Voor elke groep zoe-
ken wij één of twee ouders die, iedere week na een schoolvakantie, de leerlingen van de 
groep checkt op hoofdluis en/of neten. Als u wilt bijdragen, geeft u zich dan op bij de leer-
kracht van uw kind.  

Op school zijn alle leerlingen verplicht om de luizenzak te gebruiken. Dit schooljaar zijn alle 
leerlingen voorzien van mooie, nieuwe luizenzakken. Als de luizenzak van uw kind kapot 
gaat, kunt u bij juf Belinda voor 2,50 euro een nieuwe luizenzak kopen.  

Computerlessen, samenwerken, maatjeswerk 

Leerlingen komen op school om te leren. Leren met, van, naast 
en over elkaar. Leerlingen leren uit boeken, van gesprekken, van 
beeldmaterialen, door te luisteren, door nadoen etc. etc etc. Ook 
leren de leerlingen door wekelijks te werken aan lesstof via de 
computer. Daar wij ‘goed leren samenwerken’ een belangrijke 
vaardigheid vinden, creëren we vaak situaties waarin samenwer-
ken plaatsvindt. Zo ook vanmiddag, vrijdagmiddag 6 september.  

Alle leerlingen vanaf groep 3 werken wekelijks 15 minuten aan 
rekenvaardigheden op de laptop. Dit is rekenwerk vanuit het the-
ma en op het vaardigheidsniveau van de individuele leerling. 

Vanmiddag hebben de leerlingen van groep 8 de leerlingen van 
groep 3 wegwijs gemaakt in het computerprogramma van W
(ereld) I(n) G(etallen).  

In groep 8 behalen onze leerlingen een formeel diploma blind– en 
sneltypen. Ouders van de leerlingen van groep 8 zullen hierover 
binnenkort meer informatie ontvangen. 

Snappet 

De leerlingen van groep 8 zijn dit schooljaar gestart met deel-
name aan een pilot in het gebruik van “Snappet”. Na de lesin-
structie van rekenen gaan de leerlingen met hun verwerking 
op de laptop aan de slag. Het programma geeft lesstof ‘op 
maat’. Als een leerling extra  moet oefenen, biedt het pro-
gramma extra oefensommen, als de leerling de lesstof goed 
beheerst, geeft het programma moeilijker werk.  

De leerlingen en leerkrachten hebben hun eerste week met 
Snappet erop zitten en zijn beiden razend enthousiast. 


