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“Alles wat aandacht krijgt, groeit” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Langzaam lijkt er achter de coronawolken wat zon vandaan te komen. Voor mij persoonlijk 

ook. Ik kan gelukkig weer een aantal uren werken op school en langzaam kan ik dat uitbreiden. 

Wat heerlijk om alle kinderen en collega's weer te kunnen zien en te kunnen ervaren dat 

iedereen op school zijn/haar beste beentje voorzet en dealt met de situatie die er is. Afgelopen 

dinsdag hebben Antoinet en ik een gesprek gehad bij de inspectie wat voornamelijk ging over 

burgerschap. Als ik dat neerleg naast wat ik zie en ervaar in de school, dan denk ik dat we met 

elkaar, ouders, kinderen, leerkrachten, hebben laten zien dat we oor en hart hebben voor 

elkaar. Dat we nooit bij de pakken hebben neergezeten en altijd hebben gekeken naar wat 

mogelijk is en daar het beste van hebben gemaakt. Laten we vooral vasthouden dat we elkaar 

gezien hebben en dat rekening houden met een ander een groot goed is.  

Wanneer ik thuis ben en nog niet met de school bezig mag zijn, denk ik soms wel eens aan hoe 

het allemaal verder moet en gaat met de school. Als ik dan weer even in school ben, zie ik dat 

alles gewoon doorgaat, alle ontwikkelingen opgepakt worden door collega's in de organisatie. 

Ik zie dat kinderen steeds meer eigenaar worden van hun leerproces en dat collega's steeds 

meer eigenaar worden van de ontwikkeling van de school. Alles gaat dus gewoon door.  

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 

Agenda:  
 

 25 februari:  Start voorjaarvakantie 

7 maart:   Eerste schooldag na de vakantie 

7 maart:   Start voortgangsgesprekken groep 3 tot en met 8  
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Wat kunt u lezen in deze Parkpost 
Ouders weer welkom in de school 

Update van de MR 

Terugblik op Carnaval en meester/juffendag 

Update van de schoolpleincommissie 

Vacature in groep 1/2 
 

Ouders weer welkom in de school na de voorjaarsvakantie 
 

Wat waren we blij toen we hoorden dat na de voorjaarsvakantie ouders weer welkom zijn in 

de scholen! We begrijpen heel goed dat u als ouders of verzorgers graag wil zien waar uw kind 

de gehele dag naar school gaat, wil zien waar het tafeltje van de leerling staat en hoe het 

lokaal eruit ziet. De leerlingen en leerkrachten kijken er naar uit om u weer in de school te 

zien! Ook hebben we ervaren dat veel ouders de contacten met de andere ouders in de groep 

erg gemist hebben.  

 

Voor de Coronamaatregelen ingevoerd werden, waren er iedere ochtend heel erg veel ouders 

tegelijk in de school. Wanneer we op dezelfde wijze alle ouders tegelijk in de school 

verwelkomen is het onmogelijk enige vorm van afstand te houden en we hebben berekend dat 

we op de Tinbergenlaan zelfs de 500 ouders kunnen overschrijden.   

Ook hebben leerlingen en leerkrachten ervaren dat we de ochtend in de afgelopen periode 

heel rustig hebben kunnen starten en dat het voor veel leerlingen veel zelfstandigheid heeft 

gebracht.  

 

Omdat de oude situatie niet werkbaar en passend is, maar we u wel heel graag weer in de 

school zien, starten we vanaf maandag 7 maart met onderstaande werkwijze. 

Iedere groep heeft een vast inloop moment. Er is een schema voor twee weken; in week 1 en 

week 2 is er een andere inloopdag, waardoor we rekening houden met de beschikbaarheid van 

ouders. Daarnaast worden ouders, verzorgers regelmatig door de leerkracht uitgenodigd voor 

thema-kijk-momenten en organiseert iedere leerkracht voor het eind van het schooljaar een 

klassenborrel voor ouders, verzorgers.  

 

Voor met name de groepen 1 tot en met 5 zijn de inloopmomenten erop gericht dat ouders, 

verzorgers en kinderen samen de dag starten in de groep. Wanneer u de leerkracht wilt 

spreken, vragen we u kleine mededelingen nog steeds door te geven via mail of app en als u in 

gesprek wilt met de leerkracht, ’s middags te bellen of een afspraak te maken bij het ophalen 

van uw kind.  

 

Inloopmomenten 

Voor de groepen 1/2 

De inlooptijd voor ouders en leerlingen start om 8.15 en eindigt om 8.45u. In de groep kunt u 

samen met uw zoon of dochter kijken welke werkjes er op de tafels liggen en hier mee samen 

aan werken. U zult verstelt staan van wat de kinderen allemaal al kunnen en welke 

materialen er gebruikt worden! Om 8.45u start de leerkracht met de dag, dus is het fijn als u 

voor die tijd uw kind gedag heeft gezegd. Via de voordeur en de deur naar het plein kunnen 

ouders de school verlaten.  

 

Er is voor iedere groep een vaste dag in week 1 en een vaste dag voor week 2. Na week 2 is er 

weer een week 1, enz.  

We hebben deze dagen verdeeld over het begin en het eind van de week, zodat ouders meer 

mogelijkheid hebben om hun kind te binnen te kunnen brengen.  
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Week 1:  

Maandag:  Groep 1/2D en C  

Dinsdag:  Groep 1/2H en F  

Woensdag:  Groep 1/2E en A  

Donderdag:  Groep 1/2J en I  

Vrijdag:  Groep 1/2B en G  

 

Week 2:  

Maandag:  Groep 1/2B en G  

Dinsdag:  Groep 1/2E en A  

Woensdag:  Groep 1/2J en I  

Donderdag:  Groep 1/2H en F  

Vrijdag:  Groep 1/2D en C 

 

Ouders komen binnen door de deur/het raam waar hun kind ook binnenkomt, maar gaan door 

de voordeur en achterpleindeur naar buiten. We vragen u dringend kinderwagens en 

dergelijke buiten te laten staan of indien mogelijk thuis te laten, omdat deze teveel ruimte in 

de groep innemen. U leest dat ons doel is dat ouders en kinderen samen de inloop beleven. 

Wanneer u gezellig met andere ouders wilt bijpraten, vragen we u dat (op weg naar) buiten te 

doen.  

De resterende 4 dagen van de week lopen de leerlingen, zoals in de huidige situatie, 

zelfstandig het plein op naar het raam of de leerkracht.   

 

Voor de groepen 3, 4, 5  

Voor deze groepen geldt de gewone inlooptijd: van 8.15u tot 8.30u. Ook hier wordt een week 1 

en week 2 schema ingesteld.  

Week 1:  

Op maandag:  3a,3b, 4a, 4b, 5a, 5b  

Dinsdag:   3c, 3d, 4b, 4d, 5c, 5d  

 

Week 2:  

Op woensdag:  3a,3b, 4a, 4b, 5a, 5b  

Op donderdag:  3c, 3d, 4b, 4d, 5c, 5d 

 

Ouders komen binnen door de deur waar hun kind ook binnenkomt, maar gaan door de 

voordeur en achterpleindeur naar buiten. We vragen u dringend kinderwagens en dergelijke 

buiten te laten staan of indien mogelijk thuis te laten, omdat deze teveel ruimte in de groep 

innemen. U leest dat ons doel is dat ouders en kinderen samen de inloop beleven. Wanneer u 

gezellig met andere ouders wil bijpraten, vragen we u dat (op weg naar) buiten te doen.  

De resterende 4 dagen van de week lopen de leerlingen, zoals in de huidige situatie, 

zelfstandig het plein op en naar hun lokaal.  

 

Voor de groepen 6 tot en met 8 

De inloop voor de leerlingen op de Woensdrechtraat is ook van  8.15u tot 8.30u.  

Kinderen in groep 6 en hoger zijn al zo zelfstandig dat zij zelf de school in kunnen gaan. Toch 

begrijpen we heel goed dat ook de ouders, verzorgers van deze leerlingen graag de school en 

de lokalen eens van binnen willen zien! De eerste twee weken hanteren we op de 

Woensdrechtstraat het volgende schema:  

 

1e week na de voorjaarsvakantie:  

groep 6 en 8a: maandag en donderdag  
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groep 7 en 8b: dinsdag en vrijdag  

 

2e week na de vakantie:  

Groep 6 en 8a: dinsdag en vrijdag  

Groep 7 en 8b: maandag en donderdag 

  

Daarna laten we op de Woensdrechtstraat het schema los; kinderen kunnen zelfstandig naar 

binnen gaan. Indien u als ouder, verzorger toch even de school in gaat, is daar niet een vaste 

dag voor vastgesteld. 

 

Ouders komen binnen door de deur waar hun kind ook binnenkomt en gaan ook door die deur 

naar buiten. We vragen u dringend kinderwagens en dergelijke buiten te laten staan of indien 

mogelijk thuis te laten, omdat deze teveel ruimte in de groep innemen. U leest dat ons doel is 

dat ouders en kinderen samen de inloop beleven. Wanneer u gezellig met andere ouders wil 

bijpraten, vragen we u dat (op weg naar) buiten te doen. 

Het is voor de ouders van de groepen 8 zeker niet de bedoeling door de gangen van de Stern te 

lopen. Ook die leerkrachten en leerlingen willen rustig beginnen en ook de ouders van de Stern 

zullen meer in de school te vinden zijn. Neemt u als ouder van groep 8 ook de zij-trap om de 

school te betreden en te verlaten.  

 

Thema-kijk-momenten 

De leerkrachten nodigen ouders, verzorgers uit voor een thema-kijk-moment wanneer de 

thema’s afgerond zijn. De leerkrachten zullen dit ruim van tevoren communiceren. U kunt 

dan samen met uw kind komen kijken naar werkjes en opdrachten die gemaakt zijn met 

betrekking tot het thema. Deze thema-kijk-momenten worden georganiseerd van 14.15/14.30 

tot 14.45u.  

 

Klassenborrel 

Ieder leerkracht organiseert op een nog te bepalen moment tussen de voorjaarsvakantie en de 

zomervakantie een klassenborrel voor ouders. De leerkracht communiceert dit moment met 

de (klassen)ouders.  

Deze klassenborrel start om 15.00u, wanneer de andere groepen de school hebben verlaten en 

duurt tot ongeveer 16.30u. De leerkrachten nemen contact op met de klassenouders voor de 

organisatie, er is budget beschikbaar vanuit school. Doel van deze klassenborrel is juist dat 

ook ouders elkaar beter leren kennen.  

 

Oudergesprekken 

U heeft gelezen dat de voortgangsgesprekken voor groep 3 tot en met 8 in principe nog online 

zullen plaatsvinden. Oudergesprekken met betrekking tot leerlingzorg vonden tot nu ook 

online plaats en bij uitzondering op school. Deze gesprekken kunnen nu in overleg met de 

betrokkenen op school of online gevoerd worden.  

 

Update van de MR 

Dinsdagavond 8 februari jl. heeft er, kort op de vorige bijeenkomst, een MR-vergadering 

plaatsgevonden. De schooltijden, huisvesting, ouderbetrokkenheid en de situatie rondom 

COVID stond op de agenda. 

De MR vergadert in klein comité, maar we spreken en adviseren namens een grote groep. De 

MR is benaderbaar voor vragen, ideeën en agendapunten. Ook deze keer mochten wij weer 

een onderwerp agenderen na het ontvangen van input van een ouder. De lesuitval als gevolg 
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van COVID en het lerarentekort is besproken. Het aantal klassen dat thuis komt te zitten, 

neemt helaas toe. We kunnen concluderen dat de directie weloverwogen keuzes maakt wat 

betreft vervanging en het naar huis sturen van klassen, maar door deze input zijn wij als MR 

geprikkeld om weer opnieuw te brainstormen over mogelijke oplossingen voor dit complexe 

probleem. 

Daarnaast is er vanuit de MR een nieuwe survey verstuurd om te peilen welke onderwerpen 

ouders belangrijk vinden. Hierbij nogmaals de link voor het invullen van de Survey: 

https://sprw.io/stt-8c42ee 

De MR zal deze resultaten analyseren en in een volgende Parkpost wordt hiervan een 

samenvatting gegeven. Alvast dank voor uw bijdrage. 

Terugblik op Carnaval/juffen- en meestersdag 
Woensdag vierden alle groepen Carnaval en juffen- en meestersdag. Hoewel we dit 

voornamelijk in de groepen zelf vierden, was het een hele gezellige, sfeervolle dag. Het was 

goed zoeken naar leerlingen en leerkrachten, want de school was volledig overgenomen door 

Spidermannen en -vrouwen, prinsen, prinsessen, piraten, aardbeien en bananen, Mega 

Mindy’s, allerlei soorten dieren, sprookjesfiguren en nog veel meer andere personages. Er is 

ook gehost, er zijn modeshows gelopen, gesmuld van lekkernijen en de leerkrachten en andere 

medewerkers zijn bedolven onder lieve woorden en mooie, betekenisvolle cadeaus. Dank 

daarvoor! In de schoolapp heeft u mee kunnen genieten door middel van de mooie foto’s van 

de leerlingen. Omdat ook alle collega’s zich verkleed hadden en zij niet altijd foto’s van 

zichzelf op de app zetten, kunt u onderaan de Parkpost de leerkrachtfoto’s bekijken!  
 

Update van de schoolpleincommissie 

Na de recente storm en regenbuien liggen de pleinen aan de Tinbergenlaan er ongezelliger bij 

dan ooit. Op het afgesloten plein hebben we te maken met verstopte putten door het zand, 

zand dat overal op het plein verspreid ligt. Een aanvraag om deze putten leeg te laten maken 

is reeds gedaan. Op het grote, openbare plein liggen ook grote modderplassen. Het nodigt niet 

uit tot spel voor onze leerlingen. De schoolpleincommissie, bestaande uit ouders en 

leerkrachten, is al geruime tijd aan het werk om de gemeente in beweging te krijgen om het 

plein op te knappen. Dat is een langzaam, stroperig proces. Door het aanvragen van subsidies, 

gebruik te maken van het netwerk van ouders, de ondersteuning vanuit het bestuur werken 

we er aan om onze pleinen op te knappen. We houden u op de hoogte.  

Vacature in groep 1/2 

De school heeft een vacature uitstaan voor groep ½ bij beide besturen, want we groeien nog 

steeds. Via deze links kunt u de vacatures bekijken. Wellicht kent u iemand in uw omgeving 

die op zoek is naar een leuke baan op de leukste school van Rotterdam? Delen in uw netwerk 

mag zeker. We zoeken een collega voor minimaal 2 dagen, over een grotere werktijdfactor 

kunnen we altijd in gesprek gaan.  

https://www.werkenbijdervko.nl/vacature/leerkracht-gr-1-2-of-instroomgroep-park-16hoven-95/. 

https://www.werkenbijboor.nl/vacaturebeschrijving-po/park16hovenleerkrachtgroep1ofgroep1-

2202202091047 

 

https://www.werkenbijdervko.nl/vacature/leerkracht-gr-1-2-of-instroomgroep-park-16hoven-95/


Basisschool Park16Hoven www.bsp16hoven.nl info@bsp16hoven.nl 

Het team van Park16Hoven wenst alle leerlingen en ouders, verzorgers een hele fijne 
voorjaarsvakantie. Geniet met elkaar, tot 7 maart!  
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Met vriendelijke groet,  
Team Park16Hoven 
 


